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FORMÁLl.

Dr. Brammer, er ritaí)i bók þessa á danskri túngu, hefir

ætlab hana handa skynsömum og guí)ræknum mönnum,

svo leikum sem lærbum; skírir hún Ijósliga frá landi og

háttum Gybínga frá því er Kristur fæddist þartil er Jór-

salaborg var unnin og eyfeilögb af Rómverjum, og vitum

vib eigi ab nein bók hafi fyrr útkomib þessa efnis á ís-
/

lenzkri túngu; mætti vera hún kæmi sér eigi illa á Islandi,

einkum hjá þeim er athuga hve náin eru sagnafræbi og

landafræbi, þegar landafræbin er einsog hún á ab vera,

segir frá gjörvallri náttúru og ásigkomulagi landanna, en

lœtur sér ekki nœgja tóm nafna-registur. En náttúra og

einkunn hvers lands lætur sig í Ijósi í margháttubum eigin-

ligleikum, fyrst og fremst í loptslagi og landslagi, en þar-

eptir fara kostir og ókostir á liverju landi
,

nytjar allar,

hægindi og óhægindi fyrir landsbúa, þá atvinnuvegir þeirra

og háttsemi, menníng og mentun andlig og veraldlig.

En hvabeb nú Gybíngaland snertir, þá hlýtur þab ab

vera fýsiligt fyrir hvern kristinn mann ab vita, hversu því

var háttab, hvaba lifnabarhættir þar voru, hvaba trúarbrögb,

í einu orbi hvernig landsfólkinn var farib í allan máta, and-



ligan og líkamligan, er þa& er undirstaiba BíblíusOgunnar og

ennar fyrstu Kristnisögu, meb því ab Kristur fæddist í

landi þessu og kristnin hófst þar fyrst.

Bók þessi mun því hveijum manni þykja fróblíg og

skemtilig, cn þarabauk er hún talin mebal helztu bóka, er

naubsynligar þykja til aö skilja nýja testamenti&.

Hib íslenzka Bókmentafðlag hefir, eptir uppástúngu og

undirlagi Prestsins Síra Ólafs Indri&asonar ab Kolfreyjustab,

látiö semja útleggíngu þessarar ritgjöröar af þremur hór-

verandi gubfræba-i&kurum
,

er og' hafa vi&bætt nokkrum

skíríngargreinum. Félaginii virtist nauösynligt: a&’ auka

bókina meö uppdráttum Gy&íngalands og Jórsalaborgar, lög'-

uöum eptir þeim áreiöanligustu fyrirmyndum er hér fengist

gátu.

Kaupmannahöfn, þann 18 Maí 1842.



LANDIÐ HELGA
Á KRISTS DÖGUM.

1 . §.

N'ófn á iandtnu.

liand þab, sein hér skal lýsa, nefndu heifenar

þjófeii’ ^^Kaqaan”; en fyrir því þafe var heitife nifejum

Abrahams köllufeu þeir þafe ^/yrirheitna landife”, uns

drottinn efndi heit sitt, þá er Jósúa vann landife

inefe vopnuim Fyrst þafe haífei nú verife keimt vife

Kananíta fyrrum og nefnt Kanaan, þá var þafe nærri

sanni afe kalla þafe ^^Ebrealand”, eptlr afe nifejar

Abrahains unnu þafel; þó á betur vife afe nefna

þafe ^Jsraelsland’’, eins og engillinn gjörfeierhann

\ntrafeist Jósep"*, þ^^efe ísmael var einnig Abrahams

Hebreskir ,
eöur Ebreskir rétlara nafni

,
œtla snrnir sé

dregiÖ af nafni Ebcrs, er var cinn af forfeörum Abraliams (1

Mos. 11, 16; Lúk. 3, 35), aörir af oröinu Ahar, fara yfír-

um^’, og Ebery ^jlandiö hinumegin’^ p. e. Jórdanar cöur Evfrats,

sem austar liggur;
J)á

þýöir Ebreskur jtþann er koniinn er frá

enum austlægari landareignum”, yfír Evfrat til GyÖíngalands;

er þessi þyöíng nafnsins sennilegri, einkum þessvegna, að Kan-

verjar tíökuöu þaö, en ólíklegt er aö þeir hafi þekkt forfeöur

Abrahams, er bjuggu lángt austur frá Kanaanslandi.

Math. 2, 20.
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son*. En ísrael, er tekib hafti fyrirheltib í arf af

ísaki, lagbi aptur œbri hlessun yfir Jóda enn nokk-

urn þeirra bræbra, og inátti þab á sjá; því Júda-

fylki varb mestur og merkastur hluti gjörvalls ís-

raelslands, einkum eptir herleibínguna
;
gengu því

hinir partar landsins ástundurn undir saina nafni

og olli því mebfram dramb Júdeumanna. Grikkir

ogllomverjar kenndu landib vib Filistea og köllubu

^Palestínu”; var þab raunar heibib nafn, því heibnir

raenn, sem bar ab Filistalands-ströndum, nefndu þab

eptir heibnum landsbúum og virtu lýb drottins sem

kaupmenn eina, á líkan hátt og Kananíta fyrrurn,

er svo mátti meb sanni kalla^ f)ótt engu fari nú

betur ab hánga í nafnavali enn dagavali, og ekki

sé áhorfsrnál ab hafa uöfn þó heibin séu, ber þó

þess at gæta, hversvegna hugur vor hvarflabi til

jafnlítillar og fjærlægrar landsálfu: aS þab erlandib

gubs, sem hér skal um rœtt; þab er landib, sem gub

hafbi ab sér tekib á allan annann hátt enn nokk-

urt annab í heimi; þab er landiÖ, sern um lángan

aldur var þab eina um víba veröld, cr tignabi

hann; þab er landib, hvar hann lét son sinn ein-

Israelítar var lieiöursnafn GyÖínga og {jannig kölluöu þeir

sig sjálfir^ var og GyÖingapjóÖ með þvi nafni nákvœmar til-

greind og aöskiliu bæöi frá Ismaelitum og Edomitum
,

er voru

niöjar Esaús Isakssonar, þó hvörutvcggi væri Ebreskir aö upp-

runa; samt sem áöur nefnast þessar kynslóðir ekki Ebreskir i
é

Gyöíngasögunni, þvi Jakobs (þ. e. Israels) niðjiirn einum hlotnaÖ-

ist blessan feöraima og lúö fyrirheitna landiö.

þvi Kananíti þýöir: 1) slöttubúi, þ. e. sá er býr víö höf^

vötn eöur fljót og liggur vel viö kaupverzlun; 2) kaupmaöur.
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getinn holdgast og í heiminn fœbast
;
þafe er landib^

er Móses gaf fyrirheitib um: ^^þú munt innleiba þá og

gróbursetja á fjalli arfleibar þinnar”^, og sem Asaf

’

kvab um fagnabarljóbin, því þá var þab ekki leng-

^ ur fyrirheitib^, heldur eign orbin. f>arí er þetla:

j^hann leiddi þá til landamæra helgidóms síns, til

þess Qallsins, sem hann hafbi unnib meb styrkleika

sínum; hann stökkti burt þeim heibíngjum, en lét

ísraels kynkvíslir setjast ab í tjaldbúbum þeirra”\

f)ab var því ekki um skör fram, þótt öllum Israels

nibjum væri landib sem helgidómur, og svo skal

þab einnig oss, sem tekib höfum æbri hluta arf-

leifbar þeirra.

2 . §.

Ndlœg Vónd og ndgra^inaþjóðir.

Takmörk ens helga lands voru eins margbreyti-

lig einsog nöfn þess. Sérhverr abgætinn lesari hei-

lagrar ritníngar mun hafa tekib eptir, ab landib,

sem öndverbliga var heitib kynslób Abrahams, lá

hérnamegin Jórdanar ebur vestanmegin, og ab þab

var ekki nema á enum góbu dögunum, þegar þeir

Davíb og Salómon sátu ab ríkjum, ab ísraels ]and

var svo víblent, sem heitib vakti vonar á', þ. e. ab þab

næbi ab Evfrat. Ef vér nú köllum ^^landib helga’’ allar

0 2 Mós. 15, 17.

*) Asaf var bezta sálmaskáld á döguin Davítís konúngs og

forsaungvnri viií tíöir Ebrea.

Hebr. 11, 9.

•*

*) Sálm. 78, 54. *) 5 Mós. 11, 24.

1*

I
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lendur þær er Jakobs kynkvíslír bygfcu meban stjórn-

arlögun þeirra bur nokkuru keim' áf þjóbfrelsi þvíj

er fyrr bafbi verife, þá 'voru landamerkin þessi á

Krists dögum : Afe norfeanverfeii . fjöllin Líbanon og

Antilíbanon; afe austanverfeu hinn ausllægi fjall-

garfeur Basans- og Gíleafesfjalla; afe sunnanverfeu

sufeurströnd Daufeabafs ogArabía Petrea (hin grýtta^);

afe vestanverfeu Mifejarfearhafife. J)essi eru hin sjálf-

sköpufeu landamerki; en þyki þafe mifeur vife eiga

afe segja þessi merki einungis, þegar Ij'sa skal landi

seih áfast er vife önnur — því opt hefir hernafeur

brotife og umbilt landamerkjum, er þjófeir urfeu

sáttar á sín á milli — þá virfeist því

afe láta hér stafear nema, fyrst þafe er ásetníngurinn

afe fá glögga þekkíng á landi því, sem bæfei er lítife

í sjálfu sér, og fjæiiœgt heimsálfu vorri, en því íjær-

lægi'a átthögum vorum. Vér viljum ' þyí dvelja

lengur enn venja er til vife skofeun hinna næslil

lánda, áfeur énn byrjafe cr á lýsíngu Gyfeíngálands

sjálfs, og ‘geta hektu þjófea og borga sem nefndar

eru. í beilagri ritníngu. i

Eptir landaskipun Rómvcrja var Palestína talin

mefe Sýrlandi enu mikla, og var syfesta fylki þessa

YÍfelenda skattlands^ Af hinum sjálfgerfeu landa-

merkjum afe ráfea hafa þá hin nyrferi fylkin hlotife

afe liggja vife Líbanons og Antilíbanons fjalllendur;

*) Sumir halda landiö svo kallaÖ af staÖ nokhruni, er hafí

heitiÖ Petra, en {jýöíngiii verör hin sama, því nafn paÖ niun

dregiö af grýttu landslngi. *) Post. g. 21, 3.

/
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svo var iog. - Landib sem lá fyrir.vestan Líbanon

var kallaS Fönikuland (P/^oí?^íííe)- þab nábi til Mibi-

jarbarbafs, og var því frægt orbib; þab var svo ófrjóf-

sanil, ab landsrnenn urbu ab bafa abdrætti frá Gal-

íleu, sem þar lá skaint frá. En þó ekki fengi

þeir akurinn plægban, erjubu þeir samt liafib

urbu. fyrstÍT: frægir farmenn í veröldu.. í veraldr

liguro efnurn var ab sönnu nágrenni þetta ísraels

börnum fullbagkvæmligt, og þab því beldur sem

bvorutyeggi áttu kyn sitt ab rekja til Sems, béldu

optast á fribi sín á inilli
,
og voru, til ab minda á

dögum þeirra Davíbs og Hírams, skiptavinir ög

ka’upanauthr \ En þó voru Fönikumenn Gybíng-

um afc öbru leiti vobaligir vinir, cr þeir tældu þá

til verzlunarbyggju móti lögum þeirra, og þab sem

þessa var verst, er þeir komu þeim á vibbjóbslig-

asta blótskap, þar .þcir Mótubu sól og mána og

nefndu þau Baal og Astarot. j^egar á Gídeöns

dögum yaj' buib .ab reisa þar ölturu og byggja lunda

lil heiburs vibBaaP; en þó nú svo bæri vib, t. aJm.

þá og optliga seinna mcir, er þjóbin tóksinnaskipti,

ab gqbin væri brotin og böggvin nibur^, þá kom þar

þó ab,: ab landsfólkib sneri lil gubleysis og blóíískapar

ab nýju, ogfór svo mörgum sinnumi; þó er aubséb,

ab þab stundum befir vcrib ráb illfusra nági’ailna,

til ab minda þegar Jessabel, dóttir Fönikukonóngs,

rébi öUu vib Akab ísraelskonúng, og spillti hon-

um svo, ab hann varb ógubligri mabur enn nokk-

') 1 Kron. 14, 1. Dóm. 6, 27. ») 2 Kóng. 11, 18.
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urr forfebra hans þó vondir væri. Metal borganna

í Fönikulandi erTýrus og Sœtt (Sidoti) kunnugri

enn frá þuríi aS segja. Sætt lá norbar og telur

ritníngín hana eldri enn Týnis. Týrus stób fyrst

á ineginlandi vib Ljónsfljót (Leontis)^ en síbar á

cyju nokkurri skamt undan landi. Innhiiar heggja

þessara horga voru hinir mestu aubmenn, manna

dramhsamastir og munabargjarnastir^, og allra manna

hraustastir og harbsóttastir; var þab eitt merki þess,

ab þcir fluttu horg sína úr landi og ót á ey þá er

hun stób á síban, jafnframt og þeir vörbust mcb

fráhærri harbfengi árásum Nehúkanesars konúngs;

var þab hreysti þeirra ein sem gaf þeim svifrúm

til slíkra vígvéla. Síbar veittu þeir Alexandri hin-

um mikla drengiliga mótstöbu, þó þeim heppnabist

þá mibur. Hvergi voru Sættarmenn óhraustari, því

þegar horgin varb ekki lengur varin fyrir absókn

Okkus Persakonúngs, kveiktu þeir í, og hrenndu

sig inni meb konum og hörnum. Slíkt þoUyndi

lýsti sér abdáanlega hjá enni kanversku konu þab-

an úr herabi, er gædd var stöku trúartrausti^ J)ab

hafa menn fyrir satt, ab á millum Tfvus og Sætt-

ar, þó nær hinni síbari, hafi legib hib litla þorp

Sarepta, þar sem ekkjan hjó en gubhrœdda og

gestrisna, er lét mat til reibu handa Elías spámanni

og tróbi svo orbum drottins, ab spámaburinn ól

aptur önn fyrir henni árláugt í hallærinu^ Var

1) Ezek. 28, 1—24. Matth. 15, 21—28. =) 1 Kóng.

17, 8-16.
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þab því bæbi á dögum spámannanna og dögum

drottins, ab meiin fundust í lierubum þessum, sem

fusliga veittu móttöku sendibobum drottins og leit-

ubu hans^), enda var Fönikuland eitt af löndum

þeim sem krislnir menn leituðu til, er þeir sundr-

ubust eptir líflát Stefáns píslarvottar og bobubu trú

Gybíngum, er þar bjuggu^

Millum Líbanons og Antilíbanons lá SjTdala-

berab^, er fyrrum hetHamat^ Innbúar þessa litla

herabs voru sömu þjóbar og innbúar Sýrlands sjálfs

fyrir austan Antilíbanon, og nábi allt Sýrland þegar

bezt lét austur ab Evfrat. Konúngar Sýrlendínga

hétu til skiptis Rezín ebur Benhadab. |)eir voru

hermenn miklir og hættuligir grönnum sínum, Jak-

obs-nibjar voru jafnan öflugir meban þeir reiddu

sig á gub febra sinna, en vanmáttugir ávallt, er þeir

leitubu styrks hjániönnum; svo fór og þegarAkas

konúngur treystist eigi til ab berjast sjálfur vib Sýr-

lendínga, og tók þab óráb ab kaUa Assýríumenn

til libveizlu, ab hann vann þab fyrir stundarfrib ab

gjörast jarl Tiglat-Pílesars og hneppa þannig Israels-

lýb í ánaub, svo hann brábum hlaut ab vanmegn-

ast. — Á Sýrlandi stóbii tvær borgir, og eru báb-

ur nafntogabar í veraldarsögunni, en þó enguiSíbiir

í ritníngunni, þab voru þærDamaskus og Antí-

Lúk. 4, 26. 2) Post. g. 11, 19.

3) Coelesyria þ. e. Hol-Sýrland eöa Dal-Sýrland
j
dregur þaö

uafn af landslaginu, því þaö liggur í djúpii dalverpi millum
é

fjallanna Llbanons og Antilibanons.

*) 4 Mós. 13, 21.



okía. Damaskus lá fyrir austan Antilíbanon,

var íbgur borg, gömul mjög og avallt nafntpgub

ab blóma og auSæfuin; þar var fæddur Eleasaf,

hinn trúi þjón Abrabams^
;

þar tók lieibíngja-

postulinn (Páll) skírn og belgan anda af Ananías

lærisveini, er drottinn baíbi bii'zt bonum utauborgar'.

Norbur frá Damaskus, í enum nyrbra og láglendari

bluta Sýrlands vib Orontsfljót (O^Wites) lá Antí-

okía, böfubborg á Sýrlandi; baíbi bún frá því á

dögum Sclevkus konúngs ens slgursæla (Nikators)

verib konúngasetur, en síbaii sátu þar landsböfb-

íngjai' ebur jarlar Rómverja (Pi^ocoiisules), |)ab var

því ekki ab undra, þótt beibnii' rithöfundar nafn-

togubu bovg þcssa fyru' veldi og fegurb, þar sein

var slíkt böfbíngjasetur og slfk snildarverk ög aubur

samankomin
;
eSur þótt Gybíngar, frá því á döguin

vildarmanns þeiiTa Selevkus, befbíst Qölmennt vib í

svo aubugura kaupstab
;

en bitt kynni öUu freraur

ab þykja ótrúligt, ab krístin trú nábi þar svo árla

rótfestu og brábum þroska, er menn inundu ætla,

ab bílífib eitt beíbi átt beima; en Páll og Barnabas

bittu þar marga þá sem tóku vel sannleikanum, og

nefndust Kristnir fyrstir manna eptir meistara

sínum^ til aubkenníngar frá þeim er hnigu ab öbr-

um lærdómum^

Nú erum ver á norbur landamœrum jarlsdœmis

þess, er landib belga lá undir, og gætum því ab

vísu, eptir því sem venja er tU, látib liér stabar

4

y

>) 1 Mós. 15, 2. *) Postg. 9. ®) Postg, 11, 26.
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uuinib í lýslngu á löndunuin norbanvert vib Pal-

estínu; en þar ritlíngur þessi er: skrábur til lábar-

vísis handa lesendum ens nýja testamentis og trautt

niuii síbar gefast jafngott færi. á ab tala um Asíu

ena íninnij ætlum vér flestum muni vel 1 þarfir

koma, ab bætt sé vib stöku atliugasemdum uni þetta

skátllahd Rdmverja, er svo kvebur mikib ab. Asía

en minni heitir land þab hib mikla í norbur útnorbur

frá Palestínu og Sýrlandi, sem nær norbur áb Svarta-

haíi, austur ab Evfrat, subur ab Mibjarbarhafi og

vestur ab Gríkklandshafi (Ægeifsháfi— Maré œgeum
— Archijielagus). Á gamla téstamentisins dögum'átt-

ust Ehreskir og austurlandabúarþeiiv er hjuggu fyrir

handan Evfrat^, mörg skipti vib og stundum fjand-

skap, en á Krists dögum voru samgaungur miklu

tféari millum Gybínga og vestlægu þjóbanna, eink-

um þeirra í Litlu-Asíu; voru þjdbir þessar mjög

umfi'am.abrar þjóbir ab fjárraegni og mentum. \X)eg-

ar rætt er um. Asíu í liiníi nýja testamenti, þá er

þar meb raeint til .Asíu ennar minní '^. Landinu

var skipt .í mörg herub, sem á f\Trí dögum hölbu

hvert verib ríki fyrir sig, en láu nú undir Róm-

verja. |)ab er ekki tilgángur vor ab nafngreina

þessi herub, og lýsa horgum þar, þó fi'ægar séu í

veraldarsögunni; hér skulu einúngis þær nefndar,

sem ab nokkru er getib í ritníngunni, og skulu fyrst

fessir austurlanidabúar, sem hér er til meint, bjuggu í

landinu Úr eöur Mesópótamiu (Melballandi) milli Evfrats og Tíg-

urár.
, . *) Postg. 2, 9.
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tilgreindar borgir vib sjó og þvínæst hinar í upp-

landi. í útnorbur frá Antíokíuborg lá Tarsus,

höfubborg’ í Cilicíu, er var sybsta og aiistasta her-

ab Asíu ennar minni. J)ar var fæddur Pál] postuli,

og hefir hann gjört oss þess vísari, ab hún var

enginn smábær'; var þar og enginn skortur á

vísindum, því svo mátti ab kveba, aS þar væri heim-

iH þeirra. Borgarmenn nutu sömu hlynninda sem

rómverskir borgarar, þeir er ótignir voru^, til ab

mynda: óbótamenn sættu ekki jafn þíingum og

óvirbugligum refsíngum sern abrir, þótt sakfelldir

væri. CiHcía lá á landsubur-ströndum Asíu ennar

minni, sem ábur er sagt, en á útsubur-ströndimum

láu þau herub Karía og Dóris. í Karíu lá Mí-

letnborg vib sjó, en frægasta borg; þar setlust

kristnir menn ab öndverbliga; þar hélt Páll postuli

ena snjöllu ræbu, er hann kvaddi vini sína sem

komnir voru frá Efesu^; er af slíku aubrábib eins

og líka var, ab skamt hafi verib milli Efesu og

Míletuborgar, því Efesuborg og Smyrna voru

helztu verzlunarstabir í Lydíu (en meb Lydíu telst

Jónía), er ]á í grend vib Karíu í útnorbur. I Efesu

var Artemishof hib mikla
,
sem talib er eitt mebal

furbuverka heims'^; ab vísu var þab til ösku brennt

Postg. 22, 3. ®) Postg. 16, 37; 22, 25. ") Postg. 20, 17-36.

^) tessi eru talin furíuverk heims, auk Artemis- (Diönu-)

hofs: 1) grafarmark Másóls konúngs i Koriu, er Artemisia drottn-

ing lét reisa i Hnlikarnassusborg (Mauso(œum)\ ver þuð 25 álna

aÖ hæö og 411 fet aö pmmáli. 2) Vitaturninn (Phai'os) viö

Alexandriu , er Tólómeus konúngur enn bróðurholli {Philadel-
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af Heróstrati, manni svo ofmetnabarfullum, ab skamt

var til fullrar fásinnu, en á rústum þessa musteris

bygbu menn annab nýtt og stób þab á dögum Páls.

En hve mjög inenn haíi blótab Artemís, þegar Páll

flutti kristniboblb, er aubsært þaraf, hversu miklu

libi Deinetríus gullsmibur fékk safnab mót lærdómi

þessum, er hann sá, ab þab gal ekki farib saman

meb kristninni, ab skurbgob hefbi samsæti meb ein-

ura sönnum gubik I)ó má vera ab Demetríus hafi

lifab þab, ab óbum hafi fækkab þeim er blótubu

Artemis; því þótt fegurbartilfinníng manna væri af-

vega leidd, einsog drjiigum bar á í borg þessari, þó

Apelles* væri fæddur þar, hugsubu menn þó lengra,

fóru ab yfirvega hagi mannligs lífs og tengdir þess

vibdrottinn; ab vísu lenti þab fyrir sumum í ókrist-

iligum villulærdómum, en greiddi aptur gubs götu

mörgum þeim er triibu, þeirn sem kvöddu postul-

phos) byggði. 3) Sólarjötuninn (risavaxin mjnd sólarguðsins) á

Kódusey, er Kares smiðaði, lœrisveinn Lýsipps eirsmiðar; hann

var 70 álna hár, og segja surair hann hafi staðiö yfír hafnar-

raynnl og hafí skip öll ]agt inn á hÖfn undir glennu hans ; en hitt

er sannara aö hann stóö viö höfnina ÖÖruraegin. Hann stóö eigi

lengi og hrundi i jarðskjálfta. 4) VölundarhúsiÖ á Krítarey, cr

sagt er aö Dœdalus hafí byggt, 5) HengigarÖarnir i Babýlon,

sem raœlt er aö Semirarais drottníng hafí látiö gjöra. 6) Stein-

varöarnir (PýramiÖar) i Egiptalnndi, sem menn halda muni hafa

verið œtlaöir til greftrunarstaöa ; sá vareinna mestursem stendur

nálœgt SakkÖm og eignaöur er Keops konúngi; hann er hérum-

bil SOO fóla hór, og stendur enn. Postg, 19, 24.

Apelles var frægastur meöal málara i fornöld, og liföi á

dögum Alcxanders ; haun málaöi þrumuSeifs, ogAlcxander vildi

cngum leyfa aö niála mynd sina nema honum ; sú mynd var

gjörö svo, aö Alexander stóö meö þrumufleig i hcndi.

fk
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ann í síbasta sinni og þótti þúngt fyrir skilnabi

hans% og þeiin, er voru vib banasæng Jóhannesar

gubspjallainanns.— I Smyrnu, seni liggur. litlu norb-

ar enn Efesuborg, var og siiemma kristinn söfn-

ubur, og veitti Polýkarpus, lærisveinn Jóhannesar,

honum forstöðu um 40 ár. Lángtum norbar, - í Mýs-

íu, lá borgin Tróas; hana bygbi Alexander hinn

inikli; þaban voru ferbir til Norburálfu\ Borgir

þessar voru á ströndum Asíu ennar minni, sem ábur

er. sagt, og.bygbu þær mest Grikkir, sem þángab

höíbu flutzt til ab leitá ser hagræbis í vérzhm, en

sumir til að leita sér fribar og hælis. þ)eir höfbu

cinnig setzt ab'uppí landi, hjá inhbúuin þeim er þar

voru fyrir, cn gjörbust brátt undirlægjur ebur þjób-

blendíngar er Gallar óbu þar inn; vib Galla var

kennt Galataland (Galla-Grikkland -
1^. Gallogrmcid)

eitt meb norblöégustu herubum Minni-Asín, og nefnt

Galatía jafnast, cu þó muiíu þarmeb stundum hafa

tahn verib fylkin ísáría og Lýkaonía, þar sem

borgirnar Ikoníum, Lystra og Derbe voru, og

Pisidía, þar sem Antiokía stób, en litla; bæbi í þess-

ari borg; og þeim er rétt ábur voru taldar, voru

eigi allfáir cr snemma var bobub kristin trú^, og

hafa menn fyrir satt, ab bréfib til Galatíumanna sé

ritab þessum söfnubum öllum ásamt; hafbi Páll post-

uli snuib þeim til kristinnar trúar. En Kólossa-

borgar bréf er ritab söfnubinum í Kólossaborg í

,
er liggur í vestur frá Antíokíu í Pisidíu;

í) Postg. 20, 38. Postg. 20, S-6. ®) Pohg. 14, 1-^28.

Frygíalandi
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þar bafti Epafras flutt kristnibob', og var þab ef-

laust hann, sem kom söfnubum á fót í nágranna-

borgunum Híeropólis" og LaódíkeUj sem mest

var vib brúgbib fyrir hálfvelgju í trúarbragba efnum®.

|>ar ter ábur á vikib^ ab* austurblutiBasans- og
Gíleabá-fjálla se. austur—takmörk Palestínu. : Fyrir

bandan þessi Qöll lá eybimörk, sem talin var meb

Arabíu :Og köllub Arabía fen óbygba. jDar voru

engar blómligar borgir, sem nærri má geta, en her

og þar bittust rennándi lindir og grænar flesjar.

Hér var því ekki kostur á fyrir heibjngja-postulann

ab flytja fribarins orb í . slíku fámenni, en næbi var

þar gott fyrir enn :umventa Sál, ab yfirvegá köllun

þá sem bann var kvaddur til**. .
i

*

.. í útsubiu' fráArabíu enni óbygbu lá Arabía cn

gi'ýtta; þángab A^ar ab fara yfir subur-takinörk Pal-

estínalands. J)ar böfSu ríki í sniaelít-ar, ^ölmenn

þjób; létu þeir þab ásannast, er fyrir þeim var spáb:

því bæbi voru þeir óstýrilálir og harbfengir og var

hönd þéirrá upp á móti öllum og allra móti þeim*.

J)eir voru einir eptir af öUum Arabíu-^sonum og

bar því landib meb réttu nafn þeirra á Krists dög-

um. Mebal binna þjóbanna, sem þar höíbust vib,

er belzt ab tclja Amalekíta og Midíaníta', þeir

lifbu af fjáiTækt ogíránum. Amalekítar, sem Jósúa

sigiabi þá er Móses bab. til gubs®; urbu ab fullu

sigrabir á dögum þeirra Sáls, Davíbs og Esekías
I T

r •

], 7. Kól. 4, 13. 3) Opinb. 3, 14.
’

«) Gal.

1, 17. 5) 1 Mós. 16, 12.' ®) 2 Mós. 17, 11..
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Gybíngakonúnga. Midíanítar fluttu síg smámsaman

nær landaraœrum ísraels, til ab geta gjört árásir á

land þeirra; en Gídeon bar sverb drottins karlmann-

liga mot þeim á Esdrelons-völlum. Vib Arabíu-

fjörS stób kaupstaburinn Ezíongeber, nafnkend-

ur á Salómons dögum; þaban gengu skip þau er

fluttu gullib frá Óíír til musterisins. f)ess er ab geta,

ábur ver bverfum frá Arabiu, ab tindar eru á Mi-

díansfjöllum, og er þab ætluii manna, ab sá er í land-

norbur veit muni Sínaí verib hafa, enHóreb hinn

er veit í ótsubur^ Ab vísu var þab lítill hluti

Egyptalands ens nyrbra, sem meb eybimörkinni var

áfast vib suburhluta landsins helga, og landamerki

þar eru ekki ab öllu kunn, en þó eru sögur landa

þessara svo náskildar, ab oss verbur þab ósjálfrátt,

er vér stöndum hér vib hafib rauba, ab minnast

ættfebranna helgn, Faraóna, Makkabea, Tólómea,

flótta Jóseps meb Maríu ok barnib Jesós, og ab

lyktum Alexandersborgar, þar sem enir 70menn

sneru biblíunni á grisku og kristin trú nábí brátt

föstum fæti, þótt hón hitti fyrir helzt til smásmug-

liga gybíngalærdóma í borg þar sem slík ment-

an var.

Mibjarbarhafib var vestur-takmörk Palestínu á

Krists dögum; vér verbum því enn ab geta þess:

ab haf þetta er kallab í ritníngunni ýmist hafib

mikla, ýmist vesturhafib, ebur þá einúngis hafib.

Ey só er nafnkenndust er í hafi þessu heitir Kýpur

0 2 Mós. 3, 17—19.
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{CyjíTiis)'^ hún lig’gur í flóanum millum Sýrlandsog

Cilicíu. A Kj^prey hobufcu þeir kenníngu drottins

Barnabas óg Páll, og þar sló Páll Elímas mefc blindu,

en sneri Sergíusi til rétti'ar tróar^ í Pafusborg, en

sú borg var afcsetur ens fyrsta kristins safnafcar á

eyjunni ásamt Salamis. Maltey og Kxítarey eru

nafnkendar bæfci af sjóferfc Páls postula" og dvöl

Títusar á binni sífcari.

f)afc var þannig á mifcbiki jarfcar, afc því er

menn þekktu hana í fornöld, afc drottinn haffci af-

markafc landifc, og skyldu þjónar hans þafcan út

gánga og bofca náfcarlærdóminn. Menn ferfcúfcust

til ens helga landsins, sumir til frófcleiks sér, afcrir

til fjár og sumir til frægfcar. J)eir sem því urfcu

svo heppnir afc öfclast þafc orfcifc sem gat hólpnar

gjört sálir þeirra, hve aufcvelt hlaut þá ekki afc vera

fyrir hina grisku spekínga afc flytja þafc til Atenu-

borgar, Etíópa til upplanda sufcurálfunnar, farmenn

frá Alexandríu til Egyptalands og ena rómversku

höfufcsmenn til ítalíu. Drottinn setti ekki náfcarljós

sitt undir mæliask, heldur á háfan stafc, svo þafc

næfci afc lýsa öllum heimi.

§. S.

Viáátta landsins og fólksfjöldi,

Landifc, sem drottinn haffci ætiafc þjófc sinni,

var lítifc um sig í samanburfci vifc en feikna stóru

ríki, sem láu umhverfis þafc. |>afc var á Krists

dögum hérumbil 450 ferhyrndar mílur ummáls;

Postg. 13, 4—12. *) Postg. 27.
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sumstabar var þab 20, sumstabar ab eins 6 raílna

breitt^ lengdín er talin .28 mílur frá norbasta þofp-

iiiu (Dah) til ens isýbsta
,

serh hét Bersaba, en 32

inílur, ef þáá lönd eru meb talín, sem liggja mill-

um Dans og Antilíbanons, Bersöbu og Ai'abíu grýttu.

— Fdlkfjöldi yar þar meiri enn bér nm slóbir^ og

héldu til þess brábgjör bjónabönd, góbir landskost-

ir, blómlig kaupverzlan og mlkil absókn abkomu-

manna
;
voru þar, ab því sem næst vcrbur komizt,

luilf þribja millíón sálna.

4.

pjóðmáltá.

Vœri þjób su ab öllu ókunn, sem hér er um

ab ræba, bæri ab minnsta kosti ab segja sögá benn-

ar ab því er vibvíkur þjóbafi'æbi og landa, Munum
vér ab vísu svo bátta riti þessu ab saraan beri vib

Gybíiigasögu, en ^’örum þó \db bún sé lesendum

kunnug annarstabar ab. Er nú þegar ab gefa gaum

ab sögunni; því hvernig getum vér minnst á mál

þjóba og ekki úndireins á sögu þeirra, t. a. m. vib-

skipta viS abrar þjóbir og bve þettá olli urabreyt-

ínga inálsins? Getur nokkurr minnst á drottins fyrir-

ætlun meb Gybínga, áji þess undireins ab fó séb,

ab þeir, er um svo lángan aldur voru öbrum ffá-

skekktir, bafa blotíb ab nema mörg babýdónisk og

káldeisk orb og talsbætti á þeim tímum, er þeir

urbu berleiddir til Babýlónar, og bafa flutt þau

aptur heím meb sér til Jórsala? því dámabi af kalde-

*)
J).

e. í Danmörku.
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isku mebal Gybínga í höfubborg’inni og nagTenn-

inu; en norburfrá, á Sehíilons og Naftalís landa-

mærum, lærbu landsmenn Sýrlendsku af nági'önn-

um sínum, einsog von var af innbuuin GalíJeu ennar

heibnu, Ab síbustu varb þab úr málbreytínguhi

þessum, ab en ebreska túnga var lögb nibur í hvers-

dags iiiálinu, en því kostgæíiligar var hún varbveitt

vib lestur enna helgu ritnínga, Hversu mjög borib

hafi á málbrcytíngum þessutn, bæbi ab orbum og

frambtirbi, þó náskyldar væri,* fá ólærbir biblíules-

endur rábib af því, ab þab var málfœrib er gjörbí

Pétur uppvísan þá er hann afneitabi Kristi^ Til

þess nu ab nefna mál þab einu nafni, sem tíbkabist

bœbi hjá Júbum og GalíJéumönnum, og nær því

var ein túnga, hafa menn kallab þab Sýrókalde-

isku, og þetta var málib, er sá talabi í holdinu,

sem upphafi var orb hjá gubf’. Eitt andvarp

hans, seni ekki er um skör fram tekib inní biblíu

útleggíngar vorar, rétt éins og hann bar þab fram,

höfum vér margan lángafrjádaginn heyrt; þab eru

orbin: Eli! Eli! lama sabachtanL í öbrum óút-
%

lögbum orbum ens nýja testamentis eymir eptir af

Tödd enna helgu manna, t. a. mynda í orbunum:

Abba% Mammon^, Maran atha^. Og ef oss er

jafnvel óljúft ab missa bergmál ens lifanda orbs,

þótt óskiTt sé, þá er ei kyn, þótt Nehemías og hans

’) Matth. 26, 73. *) Róin. 8, 15. Lúk. 16, 9.

*) 1 Kor. 16, 22.

I
2
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líkiír inelti mikils forninál febra sinna. Vcr ineí>umO

virba þá villu tll vorkunnar, því ekki var liún ein-

gaungu sprottin af þjóbclrambi
,

ab Ebreskir álitu

þá tóngu helgari enn allar abrar í heiini, er .spá-

mennirnir tölubu, og gub sjálfur, er hann birtist

sjuuin útvöldu. J)ó er eigi ab nelta, ab viUa sú

gjörbi mcnn mibur mcntaba, því einstöku Gybíngar

hengu svo í mindum málsins, ab þcir fyrirlitu og

höíbu óbcit á öllum útlendum túngum, einkum þéirra

Grikkja og' Róinverja. Samt varb grisk túnga hiii

tíbkanligasta í Palestínu á þeim dögum, sein hver-

vetna annarstabar hjá inentubum þjóbuin. Flestir

kaupmálar voru samdir á grisku, og þar flestir

Gybíngar lögbu hug á vei'xlun, þá skildu þeir þessa

túngu
,

tölubu og skrifubu. |)arabauk bar saman

fuudum Gybínga frá Palestínu vib Gybínga í Alex-

andríu, er áttu griska túngu ab móburmáli. 70-manna

útleggíngin ennar ebresku biblíu^ var enn á Krists

dögum í hávegum, einnig hjá Gybíngum í Palæst-

ínu; gátu menn séb af henni, hvernig.koma skyldi

þaö segja menn, aÖ útlegging hinna 70 (72) .manna ,sé til
• t • • •

oröin á J)ann hátt: aS Denictrius Falercus, er var bókavöröur

hjú Tólómeus Pliiladelphus Egiptalandskonúngi, hafi gjört kon-

úng áskvnja uni, aÖ GyÖingar ættu bók nokkra ágœta, cr fá

Jjyrfti i bókasafniö, hafí
J)á

konúngur sent 2 sendiboöa til Ele-

aiars, æösta prests í Jórsalaborg, þéss erindis aö fá bókinnj

þá cr sagt, aö Eleasar scndi lionuni bókina, vaadaöá aö Öllu, og

72,Jýöcndur, 6 af hverjum kynpætti GyÖínga, er síöan snerii

bók í^essari. I^aÖ var hémmbil 280 áruiu fyrir Krists burö, er

þetta gjöröist, og cr Jiessi útleggíng þvi hin eldsta af útlegg-

ingum liins gamla testamentis.
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á grísku orbuin ab euni helgu hánkagnægb, seni

átti heima hjá Israelsbörnum. En vib því var ab

húast
,

'aS túnga þessi' léti öbruvísi í munhi Gyb-

ínga cnn innfæddra Gríkkjá; fór því rétt ab felldn,

þótt hib svonefnda helleniska niál blandabist ýms-

um ebreskum orbuin; þaban er Amen, hværju

kristnú mannsbarni knnnugt, og ekki alIAiir cJjreskir

talshættir, t. a. m. ^þu segirþab”,- í stíibinn fyrir: svo
^

* * <
* *

er sem þu segirk Af þessu 'döémi ér þegar aub-

ráðib, ab ríthöfuhdar éns nýja testáinehtis (scm ópt-
• • •

ast bér Sáman vib 70-manna utlcggínguha í þeim

greinum, er þeír færa til Tiir gamlá testninentinu)

hafi sjálfir skrifáÖ þab sem heilagurandi blés þeiin
' I • ' *

*

í- brjóst, á griska' tiirigli áb orbunum til, cri cbreska

ab anda ‘Og eblk f)ab v^r ráb drottlris, ab þannig
* « •

skyldi vera;' þareb allur hihn sami ándi 'átti ab véra
. . t

* ’ * ' • •

rítriín éns rij*ja og gamla sáttmála, og Evan'gelíum
. . «

Krísts um skamt átti ab kunngjörast hværvéthá þar

cr meim ‘tölubu grískii. " pannig rættuSt rítriíngar-
f

• • ' ' '

irinar orb:' ab^ droltihn mundi tala vib siú fólk á

f «

1

ábr;a' ttmgu^ 1

%

•

• . i
'

K »

4

f ^
4

^
.

. ... «

i

%

< \

4

' ' f '
• . . Uí: i. ( 1

Mattli. 26, 25.

®) Jes. 28, 11; sbr, 1 Kór. 14, 21. fessi grein liiiis ganila

testaiiientis á hér ekki viö,
Jjó Jjykir tillilý.ÖiIigra aö hnýta viö

útskíríngu heldur enn aö sleppa greininnj nieö öllu. Meiníngin

hjá Jesajasi er sú: spámaöurinn hótar GyÖingum hegníngu í

guös nafni, sökurn synda þeirra, aö útlendar þjóöir, er tali anii-

arligum túngum, skuli Imcppa þá i ánauö. I 1 Kór. 14, 21

kemiir postuliun Páll meö grein þessa til sönuunar þvi, aö eigi

sé þaÖ jafngott og nytsamligt aö tala cnuiu ókunnu lúngum.

o*
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Pjóáer7iið,

Málib segiv til ennar andligu náltúru, eins hjá

licilum þjóbum, sem einstökum mönnuni, og geta

því ab eins þróast ab hvert þróist nieb öbru; vér

hvcrfum því frá máli Gybínga, pg yfirvegum hversu

þeir voru skapi farnir á Krists dögum, ebur hvílíkt

var þjóberni þeiiTa. J)ab átti vel vib, sem spá-

maburlnn gjörbi, ab líkja þeim vib vínvib, því eins-

og hann er góbur og ágœtur, þegar hann ber gnægb

af vöxnum yínberjum, eins er lítib í hann varib,

þegar hánn vantar vökva til lífs sér. pixb virbist

fyrir oss, sem Gybíngar á Krists dögum væri líkir

vínvibi, er á einstöku grein ber vínber ágæta-fögur,

en þó eru flestar greinirnar þurrar og bafa ekki

annab sér til ágætis enn víngarbsmanninn og menjar

hinna fyrri daga. f)ab sem drqttlnn hafbi heitib

forfebrunun^ þab vanrœktu nibjarnir, einsog fyrir-

heitib gæti hjálpaS þeim börnunum, sem ekki líkt-

ust fbbur sínum í trúnni! Sína helgu febur möttq

þeir mikils, einsog vera bar, og ab heita Israelíti

þótti mestl heibur^ en fáir vildu vinna eins mikib

sein margur œtli og frami i, er þalS tákni reifti guös og

refsíngu i hinu gamla testamenti. Má J>a<J vel vera sem post-

ulinn segir, J)egar aö er gœtt, hversu óvandir Gyöíngar vorii

á J)eim dÖgum, er J>eir tilfæröii greinir út gamla testamentinu

fyrir J)vi aö þeir ætti satt aö mæla, J)vl flestir létu ser nægja

ef ritningargreinin eitthvaö svaraöi til efnisins; en aö ætla, aö

spámaöurinn á ])essum staö moini kristniboöiö i ýmsum löndum,

einsog Dr. Brammer heldur, nær engu lagi.

') Jóh. 1, 48; Postg. 2, 20.



fyrir blessuninni og ísrael. í uafní forfebranna babu

þeir til gubs, og vitnubu til, hversu dygbugir for-

feburiiir hefbi Verib, einkum Abraham, clnsog ekki

þyrfti meira til ab ávlnna öllum nibjum hans slíka

einkavernd gubs, ab ættsprengib aldrei skyldi undir

lok líba og gubs soilur fæbast á mebal þeiira, og

þaráofan, ab þeir þrátt fyrir syndir sínar væri út-

valdir og ættl sáluhjálpina vissa*; en lögmál drott-

ins, sem átti ab aga þá þarlil Kristur kœmi, ráhg-

skildu þeir svo, ab þeir töldu sér hefb í ab þab

var þeim gefib, þó lángt væri þeir frá ab gjöra

þab, er lögmálib baub®; einnig þótti þeim sem þeir

ynni til launa og væri réttlátir haldnir, ef þelr

gætti Levíta-lögmáls, elnkum umskurnar og oíTur-

gjörba®; en mikib vantabi þá á, ab þeir hlýddi enu

mikilvæga mannelsku boborbi, því meban þeir gættu

enna ytri tilskipana og voru Vandir ab, breyttu þeir

gagnstætt því er þær bentu til og umhverfbir þeim

tll ógæfu sér. Móses ætlabist ekki til ab þeir væri

undirlægjur heibíngjanna; Kanverjum skyldi utrýma

úr landinu, og síban skipta því; skyldu erfbahlut-

arnir annabhvort vera stöbug eign ættleggsins ebur

hverfa til hans aptur, svo enginn mabur skyldi

brjótast þar til ríkis og verba harbstjóri yfir bræbr-

um sínum; Abrahams þjób skyldi vera frjáls, er

hún var gubs þjób, — en nú var þvílokib! menn

líktust meir og meir heibíngjum ab hugarfari, þab

fór því einsog vib var ab búast, ab heibíngjar fengi

*) Jóh. 8, 39 o. s. frv, -) Róm. 2, 17 o. s. frv. ^) Rórn. 2, 25.
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r4!& yíir lanclinu. J^ó.girnlust nicnu frejsib cnn sein

ábur, cniþai' þeir ekki vildu lata sanuleikaun frelsfi

sig' frá -hlekkjum syndanna, varb frelsisfýsnin óróa-

gjörn, og leiddi af því, ab þeir urbu reknir iir enu

fyrirlreitna landinu, og gjörbust; allm þrælav’. I)ar

sem hjarbir Abrahams höfbu gengib, áttu nibjar

hans ab • hafa ofanaf fyrir ser meb fjárrækt . og

akurirkju, en eigi meb kaupVerzlun cbur haudíbn-

um^ yib því hafbi löggjöfin varab og lagt; mikib

vib, ab þeir ekki kæmist í samgaungur vib útlendar

þjóbir; en af því þeir voru gubi ótrúir, hafbi hann

cndrum og sinnum látib þá fá ab reyna, hvílíkt

þab var ab þola útlcgb og ríki útlench'a könúnga.

þó létu þeir þessa hirtíug sér ei ab kenníngii verba,

er þcir hendlubust vib heíbíngja og gjörbust vinir

þeirra. J)ar af leiddi, ab svo kvab ramt ab vei'zlun-

arfý'sn þeirra á Krísts dögum, ab þeir áttu í kaup-

um heimsendanna á milli ab kalla mátti, og var

forgarbiir sjálfs musterisins þá orbin sölubúb.

Hreinlæti líkamans skyldi minna á flekklausa

sál; því haíbi Móses gcfib marghátlub lagahob um
hreinlæti, og viibist sem hreinlæti líkarnans á Krists

dögum hafi meira verib rnatib enn þab hreinlætib,

er cigi mátti augura sjá^; ab því slepptu hversu

og mannvondskufullri sál Krists .
óvinirsaurugn

hjuggu yíir. þab átti því meb öllu vel vib, er

Símon Pétur kallabi landa sína ^^rángsnúna kynslób”^

En til ab há því ágæti, sem þcir höfbu svo

>) Jóh. 8, 33 o. s. fr. ®) Mattli. 23, 26, Postg. 2, 40.
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lengi liaft hiig á, en sáu sig’ ekki færa um ab ná

af eigiii ramleik, þrábu þeir Messías öllum hlut-

um frcmur, skyldi hanii vera konúngur af Davíbs

œtt, hiiinn krapti gubs, kominn af hæbum ofan í

himneskri mind, hann skyldi og geta sannab meb

hiinneskum táknum
,

ab hann hefbi hcilar hcr-

sveitir (Legíonir) cngla til umrába, og meb fylgi

þeirra skyldi honuin aubunnib ab íeggja alla kyn-

þáltu heibinna þjóba uiibir fætur ser og krýna ís-

rael heill og heibri^,

f)areb nu Gybíngar vdbu í slíkum Iriiarvillum,

sein ckki voru absvífandi o" hverfular einsoíí draum-O C?

ur manns, hcldur rdtgi'dnar í þjdbernimi og magn-

abar vib dýrblna sem forfeburnir gjörbu ser von uin;

þá cr ekki ab undraþdtt þjdbin lcti sereinkum annt

um heJgiljba siði, væri skinheilög, full mctnabar og

mamihaturs, kviklynd í öllii gdbu, þar hún ekki

mátti þekkja þab sökum munabargirni, cn þrá í

vondskunnl, cr hún hélt hún inundi þdknast gubi

meb því. Hversu hur voru þeir mebal Isracls, er

vorii fúsir tii ab þjdna drottni í hreinskilni hjai'tans,

og þrábu andligan frelsara, sem ekki ab ciiis end-

urJeysti ísrael, heldur og lýsti einnig licibingjunum!

6 . §.

Kenjnlfðurtnn og hversu hann sJciptist,

Hvaba þjdb sem ímindar sér, ab gub haíi út-

valib hana einúngis og gæll hennar öllum þjdbum

fremur, og hvaba þjdb sem er mjög tnirækin (en

') Jóh. 6, 30.
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tvúr^kiii hennar cr ckki orbiu auuab eun lijátrú) og

fserir vök fyrir tm sinni frá gömluin rituni: henni

hlýtur ab vcra ærin þörf á kenniniannastétt og injög

hlýtur hún ab gefa gaum ab, hvcrsu mikilvöeg og

liáleit stétt þessi sé. píxb væri oss því oinöguligt,

ab fó stutta og gi'ciniliga þekkíngu á hinum aiul-

ligu háttuin Gybínga á Krists dögum nema því ab

eins, ab vér þekktum hvcrnig keunilj'^b þeirra var

háttab í helztu greinum. Prestar voru allt annab

enn kennarar alþýbu; æbsti presturiun var forinabur

prestanna og fulJtrúar þeirra sátu í enu mikla

rábi í Jerúsalem, scm Ebreskir köllubu Sanhedrin,

cn Grikkír og Romverjar Synedriian (þ. e. sam-

sæti) og skal síbar sagt, hvílíkan þátt ráb þetta átti’

í stjornarefnum. En sá var munur á prestum og

Levítum um þessar mundír, ab Levítar voru ski’if-

arar og dómarar í landinu, eu prestar áttu ekki ab

gjöra annab, enn gcgna þjóuustugjörb í musterinu

og standa fyrir helgihöldununi til skipta, eptir

preslaröbinni^ Meban músterib slæbi skyldi gubs-

þjónustugjÖrbín tíbkast
,
og þau hlynnindi haldast,

sem lögmálib áskildi prestunum\

pd er enn ab gjöra mun á prestum og Rabb-

ínurn (þ. e. kennuruni); þeír þóttust fserir til kenn-

ara-embættis, er þeir voru fróbir í ritníngum og

lciknir í ab svara flóknum vafa-spurníiigum; þótti

mönnum og sem þeir væri svo, ef þeir urbu svo

frœgir ab geta safnab ab sér nokkrum lærisveinum

*) Lúk. 10, 31-32. Lúk. I, 5 o, fr. ») Matlb. 8, 4.
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sein Jœrðu af þeim. speki og beilrœái, þótt ekki væri

þcir tilkjövnir af ráðiuu. Rabbíuar af landsbyg'8-

inni voru minna metnir enn þeir í böfuSborginni,

þó Jíóttu engir síðri þeirra sveita-rabbínanna énn

þeir í Galíleii.

Allur kenniiýðurinn skiptist í tvær sveitír, og*

bafði Iivor um sig þjóðina í hendi ser meir enn

skyldi; þœr hétu Farísear og Sadúsear, einsog

álkunniigt er. Báðum þessumí bar saman í því, að

halda fast fram trunni á Jebóva, sem orðin var

rótgróin bjá landsfólkinu eptír að hótanir spámann-

anna voru fram koamar og þjóðiu berleídd tíl Bab-

ýlonar; einnig kom þeim saman í að rángfæra lær-

dóminn um \itvalningu ísraelslýðs og binn fyrir-

lieitna Messías, til að œsa brokann, sem ekki haíði

annað fyrir sér enn bugarburð einn, og befndar-

girnina sem leitaði sérsvölunar; þákomþeini sam-

an í því, að kennilýðurinn skyldi mesta mamivirð-

íng hafa allra stétta, og gekk það lengra enn nokkru

bófi gegndi; skyldi það á sjást, að þeira var alls-

konar sómi veittur, t. a. m. þeir skyldu efstir sitja í

samkundum og veizlum
;
þeim skyldi beilsa fyrst-

um manna á strætum úti; þeir skyldu bera breiðar

leggíngar á klæðum, er á væri rituð andlig snill-

yrði. Attu þær meðfram sem heJgur dómur að

verja óvættum og sjúkdómum. Að öðru leiti fór

fjærri því, að vingott væri mcð Faríseum og Sadú-

seum, því opt var íullur fjandskapur þeirra í milli,

enda voru þeir mjög ólíkir að báttum og kenníngu.
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Faríseaflokkwr var innlendur gyðíngaflokkur a8

öllu. Ea til þcss að vita, hversu flokkur þeissi er

til or&inn, þi er þess aS geta, aö Esras hlaut aS

gjöra sér allt far um að gæta helgisiSa við guðs-

þjonustugjörðina með hiniii inestu nákvæinni eptir

aS þjóöin var losnuð úr herlciðíngunni; þareS nii

skykli taka upp allar tn'iarbragða venjur, einsog

þær höfðu veriS á döguin þeirra Mósis og Spá-

mannanna, til þcss að guðsþjónustugjörSin gæti farið

frain að öllu einsog á dögum feðranna, (því henni

skyldu menn halda í þessu nj^ja ríki, á hverju sem
/

^engi), þá gat ekki hjá því fariS, a8 Israels niSjar,

er fastheldnir voru við trii sína, hlustaSi meS virS-

íngu á væri mjög fúsir að hlýða og þæltl mikils

um vcrt, þá er öldiingarnir mæltu: ^^svona var

venjan forÖuin!’^ En þessar sögur um vcnjuruar

göinlu, sem gengu mann frá inanni, urðu hér sein

víSar annarstabar hættuligar, og komu þeim cr

metnaðargjarnir voru til þess, aS vilja ráða fyrir

tru og breytni náúngans. J)cssir voru Farísear,

er einir þóttust kiinna frá aÖ scgja venjunuin;

gætir flokks þessa hérumbil 150 árum fyrir Krists

burÖ. Nafniö sýnir þegar aÖ þcir þóltust ölluin

fremri, því þaÖ þýÖir: aÖskilin, þ. e. .framúrskar-

anda, einnig lýsti því kenníng þeirra og öll hátt-

semi. Lærdómur þeiiTa var hlandaÖur: mavt var

rángt; mart þaÖ er ei varÖsannaÖ; má og vera aö

sumt hafi tekiÖ veriÖ úr speki Kaldeumanna t. a. m.
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hvað andarnir* heföist að og ineð hvílíkum hætti;

um upprisu dauðra og hversu sumir risi fyn' upp

enn sumir síðar ög hvaða klæðnað þeir fengi á síð-

asta deg'i, Lögmí'dið hártoguðu þeir margvísliga,

t.a, in. fjórða boðorðið og það seiri þaraf leiddi, með

því að gefa musteriuu nokkurn lilut eigna sirína, er

kallaðist uppfrá því Korban þ. e. heitgjöf, þóttu það

hclgispjöli, væri gáfu þcssari varið til að bæta úr

uauð manna, þótt þurfandi foreldrar væri^ í hvers-

dags háttsemi voru jafnvcl þeir, sem bezt voru að

sér, allir í smámunum, gœttu t. a. m. grandgæfiliga

þvotta, þótt óþarfir væri; einnig Sabbatsdagsins,

þá skj'ldi ckkert verk vinna
;

þeir gerðu og að

ábyrgðarhJuta, ef ei væri tíund svarað af öllum sáð-

jurtum, hvcrsu lítilljörligar sem væri. En svo fór

að lokunuin hjá ílestum, að vandPýsni þessi og ráð-

vcndni, sem ekki hafði annað til að bera enn út-

litið, olli því, að menn viljandi og vitandi urðu

hræsnarar, litu út einsog þeir væri guðhræddir en

voru liinni sönnu guðhræðslu fjærlægir, og cr þuð

með sanni sagt, að þeir létu lúðurþeytára ]j''^sa góð-

gjÖrðum sínum^, en hugurinn var fuliur af vond-

um hugsunum. X)ó voru Farisear vinsælir af al-

þýðu, því þeir létust vera sannir Gyðíngar og þjóðiu

*) OrðiÖ Dæmon, sem hér er útlagt anda, Jýddi hjá Grikkj-

iim œtri veriir, og héldu þeir aö pær réöi fyrir kjönim manna

fyrir þvi scm inenn kunnu ekki skil á i iiáttúrunnar riki,

eu i nýja testamentinu þýöir þaö ætiö illa anda, aö cinum staÖ

fráteknum: Potsg. 17, 18, 22.

«) Mark. 7, 11. Mattii. 6, 2.
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V

var svo gjörspillt, aÖ svo þótli sem þaí eitt væí*i

satt er þéir kenndu. Hillel og Schaniai hétu

helztu greinir þessa flokks. Margir af þeim er hærra

hugSu, hnigu aö Faríseaflokki; har það til þess að

flokkurínn var þjóðligur og leit út fýrir að vera

i'áSsettur og vakti því þokka manna, MeSal þess-

ara nefnir ritníngin Nikódcraus^, GamalíeP og Pál

postukrí, jafnvel eptir að hann tók krístnP.

- En ekki var vantrúin minni hjá Sadúseum enn

hjátrúin hjá Faríseum
;

Farísear ýktu ritnínguna,

Sádúsear eingdu hana; þótti þeim það eina satt í

henni er Mósisbækur sögðu, og inundi þeim einnig

hafa orðið lítið fyrir aÖ bera brigð á, að það væri

guðlig sannindí er þær sögðu, ef ei hefði þeir ótt-

ast að missa virðíng alþýðu. Jarðnesk speki þótti

þeim meira verð enn það er spámennirnir höfðu

mælt; en ekki fengu þeir þessa speki af því þeir

hefði brotið heilann yfir ritgjörðum góðra heim-

spekínga, heldur létu þeir sér lynda, ef þeirhöfðu

enhverja nasasjón, sem vakti hjá þeim efa um .það

er þeir ekki fengu skilið í ritníngunni. Svo stóð íí,

að grisk heimspeki var komin lengst inn í Asíu

eptir að Alexander liinn mikli óð þar inn, er var

lærisveinn Aristótelis spekíngs; lítur svo út, sem

Sadúsear haíl einir fengist við speki þessa á Gyð-

íngalandi, þó ekkl færist þeim það vel. þ)óað nafnið

j^Sadúsear” ekki þj^ði réttláta, heldur segi fyrsta

formann flokks þessa, þá þóttust þeir þó svo réttlátir,

*) Jóh. 3, 1. Postg. 5, 34. Postg. 26, 5. “*) Postg. 23, 6.

1



29

aÖ þeir kenndu, aÖ allt væri undir ráávendninni

kpmiá einúng'is; þcir trúSu ekkí forsjón sem g'aetd

mauna^ lieldurenn Epíkúrear, en líktust Stóiskum^

er þeim þótti sem dygSin mætti aS fullu launa sig

sjalf; þeir þurftu því ekki trúarinnar um upprisu

líkamans og hið eilífa Hf sér til huggunar^; en þar

þeir höfðu enga von um líkaina er aldrei eýddist,

þá leituðust þeir með því meiri kostgæfrii við að

njóta ens dauðliga líkamans meðan kostur var, og

lifðu því að sið Epíkúrea, einsog ríki maðurinn sem

guðspjallið umgetur. Margir auðmenn og höfðíngjar

meðal Gyðínga hriigu að þessum flokki, t. a. m. Kaí-

fas og aðrir hans líkar, margir gjörðust og til að

fylla hann af hirðmönnum Antípas konúngs, er voru

menn gjálífii’ og hvikulir, þeir nefudust Heródis-

þénarar, til aðgreiníngar frá öðrum Sadúseum \

J)enna flokk átaldi Drottinn sjaldnar enn Farísea,

er hann var miður metinn hjá lýðnum, en þó var

hann enn gjarnari til ofsókna við þjóna hans, eptir

að hann var til himna farinn, er þeir kenndu Krists

uppríau og gjörðu hana að aðalatriði kristinnar trúar

sem Ystíri hún ónýt ella.

Ekki var heldur trútt um, að gyðíngati'úía

væri ei að nokkruleiti blönduð egipzkri trú á Krists

. /

’) Matth. 22, 29.

*) Epíkúriskir og Stóiskir voru spekliigaflokkar griskir, óg tók

annarr nafn af Epikúr, er fyrstur hóf {)enua, en annarr af

gángboga Jeim i Atenuborg, erStóa var nefndur, {)ar sem Zenon

kcnndi, höfundur speki þeirra.

») Matth. 22, 23. Mark. 12, 13, 18.
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döguiu. HiS guðrækiliga einlífi, scm átti heimá bjá

Egipzkum, lýsti sér einkum hjá {3erapevtum [þ.

þýbir (sálna)la?kna]. {)eir voru' komnir frá Gyðíng-

um í Aléxandérsborg, . hugðust þeir mnndu verða

heilagir ef þeir lifSi einlífi, og gæfi hákvœraar gœt-

ur að sínuin innra manni, þó tóku þeir aðra menn

inní félag sitt og völdu þá eptir hlutkesti. Meðal

annarra Gyðínga í Alexandersborg má einkum telja

þá Fíló, djúpsærasta mann, og Apollon, allra

manna málsnjallastan^ GyÖíngum þessuni í Alex-

andersborg lá fremur viS að gjöra ofmikið ór tilfinn-

íngum, þó óljósar væri, en oflítiS úr Ijósri þekk-

íngu og ráSvöndu framferSi; þó þótti þeim meir í

ritnínguna variS ennSadúseum, og þekktust þeirbetur

þaS satt var enn Farísear^ I)erapevtum voru Ess-

ear allsvipaSir; þó voru þeir sfarfsamari og mann-'

vandari, er þeir völdu menn til félags síns, en bjuggu

afsiðis frá öSruni mönnum, þótti líkaminn: einkis-

virði og þjáðu hann allmjög, -hugsuSu hált og djúpt

um guSliga hluti, og brutu heiJann yfir því, sem

ckkert hafSi fyfir sér nema heiraspeki Austufálfu-

manna, er ekki kunnu henni neitt hóí^ er ikenndu

t. á. m. um ættartölur englanna og aimaS þvmmlíkt.

En það á ekki við aS fara héf mörgum orSiim.um

Essea og {Derapevta, er hvorugra er getiS í ritníng-

unni
;
þó er ekki ólíkligt aS víða sé mótmælt villu-

lœrdómum Essea í enu nýja testamenti
,

t. a. m. í

>) Postg. 18, 24. *) Postg. 18, 25.
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bréfununi til Efcsusmanna og Kólossuinanna og í

Júdasar bréfi.
» •

7. §.

Hvernig kennl var og hvar. f
,

f)egar einhverr skriftlærður eða lögspakur inaS-

ur (sem er hi8 sania') var orðinn svo frægtír
, og

hafðl fcngið svo marga lærisveina að hann gat gjörzt

lærlfaðir (Rabbí), hvernig kenndi hann há og

hvar?

Allir réttir spámenn báru guð fyrir því sem

þcir kcnndu; en það stóð ekki svo á fyrirRabbín-

um að þeir gæti sagst vera spámenn; það átti betur

við fyrlr þá að lesa og útleggja spádómanna er þá

voru til, enn að kenna nýja lærdóma af sjálfs viti^

J)a8 var því helzta ætlunafverk þeirra Rabbína að

leggja iit bækur þær senl lesa skyldi lil guðrækni,

einsog ákveðið hafði verið og venja var til, einkum

lögmálið. |)eir héldu þá annaðhvort ræður óg þýddu

ritníngargreinir, einsog Kristur í upphafi fjallræðu

sinnar, eður innrœttu mönnum stutt spakmæli, eins-

og Kristur í niðurlagi hennar, þó að þau kœmi ekki

ætíð við því, sem upp var lesið úr 'ritníngunni,

heldur áttu að éins eitthvað skylt við. elnstöku orð

í því®, eða einhver atvik sem þá bar að höndum^

þaraðauki var það mjög algengt, að hvorutveggi

þeirra Sadúsea og Farísea báru upp spurníngar

hvorjir fyrir aðra, íil að reka hvorjir aðra í vörðuna,

») sbr. Matth. 22, 35 vib Mark. 12, 2S. Lúk. 4, 17.

3) Jóh. 6, 31. *) Lúk, 4, 22, 23.
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og hveiT sem Rabbí bet varSi þá öllum sínum vits-

munum til aS verja sitt má], annaShvort meS ritn-

íngargreinum, gömlum muimmælum eSa eigin vits-

munum, því aldrei gekk á öSru enn einlægum

deilum milli þeirra og matníngi millum lærisveina

hvorutveggja flokksins; þaS má víSa sjá í guSspjölI-

unum (einkuin hjá Matth. 22), aS þeir báru upp

slíkar flækju-spurníngar fyrir Krist, einnig má þar

sjá (í 46ta V.) aS drottinn bar upp spurníngar fjT’ir

þtt aptur, er þeim var um megn ur aS leysa, því

hjörtu þeirra voru vantrúuS. I)a8 varogeinatt, aS

kennarinn spurSi lærisveina sína nærri því einsog

börn, svo aS þeir því fremur sjálfir færi aS yfir-

vega hlutina og kenndi fáfræSi sinnar, þó megum

vér ci ætla, aS þaS hafi aS öllu veriS einsog þegar

presturinn spyr börnin. Stundum gjörSu kennararnir

þetla til aS komast aS, hvernig lærisveinar sínir

væri skapi farnir og koma þeim til aS þekkja sjálfa

sig^; þó var .þaS optar, aS þeir keniidu í viSrœSurn,

og spurSu þá lærisveinarnir og andæfSu á inóti%

Krístur mun sjaldnar hafa kennt á þenua hátt enn

aSrir lærifeSur, því ci var þess aS vænta, aS neinir

lærisveinar bæri slíka virSíngu fyi'ir kennurum sín-

um, sem lærisveinar hans fyrir honuin, er þeir á

stundum eigi höfSu uppburSi á aS spyrja hann,

svo ástúSligur sem hann var, og svo mikiS sem

þá furSaSi á því er hann sagSi^ þá hafSi Kristur

’) sbr, Mark. 5, 8; Jóh, 4, 35; Matth. 16, 5.

«) Jóh. 16, 19 — 14, 5. 3) jóh. 4^ 27.
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enn eina albferb í kennslunni, auk þessara er mi

voru taldar, og* ei eru ólíkar þeim sem nú tíbkast;

liana liöfbu þeir einkum Austurálfubúar, og var bún

í því fólgin, ab inenn annabhvortkenndu meb skáld-

ligum orbatiltækjum, eba sögbu dæmisögur og fálu

þarí sannindi þau,er niönnum skyldu bugfbst. þ)essar

dæmisögur eru mesta aíbragb, og verbur eigi gjört

svo niikib úr þeiin scm skyldi, mætti bverjum þykja

ab þœr væri bonum bib mesta gerscmi, er bann

befbi átta frá blautu barnsbeini; er abfcrb þessi, ab

kenna í dæmisögum, umfram alla abra kennslu-

báttu ab því, ab liún er óflókin og þvi bæg fyrir

þann scm skilníngslítill er, en þarbjá er í dæmisögum

þessum en mesta gnuígb speki og ástúbar, og finnur

slíkt sá er vel er ab ser. J>óab nú dæmisögurnar

ekki þá þegar fengi á bugarfar manna cba glæddi

þekkíngu, mátti þab þó vera aubvelt ab muna þœr

og eprirá ab sjá bvab mcb þeim var meint, ineb

abstob beilags anda. J)areb þessi kemislumáti átti

svona vel vib, þá var eigí ab \mdra, þó' drottinn

kenndi í dæmisögum, ekki einúngis alþýbu, beldur

og lærisveinum sínum*. — J)á er enn ab telja eina

abferb í kennslunni, er Kristur bafbi vib þá, sem

fabirinn gaf bonum; hún tíbkabist einnig bjá Aust-

urálfumönnum; var sú fólgiif í einstökum atböfn-

uín, er táknubu lærdóminn er nema skyldi; þ\i

þegar Kristur let sjá, ab bann var vinur barnanna

sbr, Lúk. 8, 10 viö Jóh. 16, 25.

3



og þjón lærísveina sinna, þíí er þýbíng'in eugin

önnur í atvikum þessum, er þó mifcufcu til mikils,

enn afc leysa lir einhverri spurníngu^, efca kenna,

hversu inenn eigi afc vera skapi farnir"; því er afcal-

þýfcíngin uppfræfcíng og upphvalníng.

í sjálfu inusterinu skyldi cinúngis þjóna gufci,

þar skykli eigi kenna
;
þó let þafc afc líkindum, afc

kenníngin færfci sig nær musterinu, og því voru

mörg kennsluhus áföst vifc þafc
;

eru gángbogar

Salómons^ og kvennagarfcurinn'^ hin merkustu. í

musterinu fœrfcu prestarnir fórnir
;
hjá nmsterinukom

ráfcifc hifc mikla (SynedHum) sainan; til musterisins

komu lögvitríngarnir úr höfufcborginni; þángafc kom

og múgur og margmenni úr öllum hérufcum lands-

ins; því var ekki kyn þótt Musterisskólinn væri

umfram hvern annann i landinu helga. Hverr sem

því tókst þafc í fáng, afc fara afc kenna í musterinu

— hvafc þá ef hann var sveita-rabbí frá Galíleu—
hann mátti búast vifc afc tekifc yrfci epiir sér, og

vantafci á afc þafc færi lcynt sem hann kenndi (eins-

og t, a. m. þafc sem Essearnir fóru mefc) er þafc varfc

allt heyrum kunnugt; einnig mátti haun búast vifc

þúngum ofsóknum, ef hann berliga mótmælti þeim

lærdómum, er menn höffcu mestar mætur á®.

J)á voru cinnig Samkundur í

flestum borgum Palestínalands þeim er heldri voru,

í sumum ein, í sumum fleiri, en í Jórsalaborg einni svo

') Matth. 18, 1—2. “) Jóh. 13, 4 o. s. frv. ^) Jóh. 10, 23}

Postg. 3, 11. ^) Jóh, 8, 20, ®) Matth, 26, 55.
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hundruibuin skipti. þessar sainkundur voru skólar

landsins; þó voru þær^eigi ab öllu einsog skólar nu

a dögum, því síbur einsog barnaskólar; því þó menn

ineb ýmsuin abgjörbum hefbi þab fyrir augum, ab

fræba þá er upp voru ab vaxa, þá var þó ment-

an barnanna enganvegin þab fyrsta og fremsta, er

farib var eptir, þá er menn settu samkundur; ekki

voru - samkundurnar heldur haskólar, einsog L a. m.

liaskólinn í Tiberías er seinna var, eba spámanna-

skólarnir gömlu, er Samúel setti, svo ab þeir næmi

þar mentir er síbar skyldu verba alþýÖukennendur.

En samkundurnar voru settar á dögum þeirra Esras

og Nehemías til þess, ab vibhalda þekkíngu á ritn-

íngunni og réttri gubsd^Tkun, bæta þelta og koma

því inn ab nýju. Voru þessar abgjörbir því incir

áríbandi, þar ekki var nerna eitt musteri innanlands,

þurfti alþýba þá ekki ab koma saman ab eins á

einn stab, til þess ab dýrka þar gub í sameiníng,

eba sækja kenníng til Jórsala á hverjum helgum

degi. Börnunum kenndu menn og ólu þau upp

heima ab öllu, einsog verib halbi á dögum febranna

helgu^ og einsog Móses hafbi bobib" (hlutu menn

og ab hafa þessa venju á döguin ennar fyrstu

kristni), en fullorbna fólkib sótti samkundurnar á

hverjum sabbatsdegi, oghverjum inánudegi og fimtu-

degi, ef vildi; þar kenndu enir skriptlærbu því, og

þar skyldu allir bibja ásamt®. En til þess ab allt

0 1 Mós. 18, 19. 2) 2MÓS. 12, 26; 5Mó.s. 6,7. ") Postg. 15, 21.

3*



36

færl fram tilhlýbiliga, þá voru samkunduhöfbíngjar

fyrir samkundunum, einn eba fleiri fyrir hverri;

mebal þessara er Jairus oss kunimr orbinn^; skyldi

samkunduhöfbínginn hafa vald til ab ákveba, hverj'

um leyfa mætti ab kenna alþýSunni", hvort sem

maburinn var Rabbí eba Rabbí ekki, J)ab þótti

ekki minna ágæti ab byggja samkunduhús handa

alþýbu^, heldur enn svívirbíng ab vera rekinn úr

samkundu"^, en þó voru til refsíngar, er þessari

voru þjTigri, cinsog síbar mun sagt verba. |)ví víbar

sem ísraels lýbur tvístrabist um víba veröld, því

meiri var þörf á samkundum, til þess ab bæta þeim

þab upp, er ekki varb koinízt til Jórsala. pab var

því bæbi í borgunum í Asíu, þeim er ritníngin

nefnir og fyrr er getib, ab slik hús voru byggb til

gubræknisibkana og í öbrum stórum borgum, þar

sem lögmálsins börn höfbu tekib sér absetur, t. a.

m. í Filippusborg®, Tessalóniku^, Beróeu^ í

Makedoníu; í Atenuborg® og Korintuborg® í

sjálfu Grikklandi. En þegar svo voru fair Gyb-

íngar í einhverri borg, ab þeir eigi fengu byggt

samkundu, eba þar sem svo stób á, ab kennuruuum

var hægra ab kenna annarstabar þó samkundur

>) Marlc. 5, 22; Lúk. 13, 14. Postg. 13, 15. ^) Lúk.

7, 5. ^) Joh. 9, 22.

*) Postg. 16, J3. Bænaliús stóöu optast á árbökkum, svo

hœgra vœri til helgra J>votta i árvatriinu; svo var og bænhús

{>afi sem hér er umgetiö á bakkanuin viö Strýinonsfljót; sbr.

PhiL 1, 5.

Postg. 17, 1 og 1 Tessal. 2, 2. Postg. 17, 10.

«) Postg. 17, 17. ®) Postg. 18, 4.
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værí tíl, þá áttu menn gubrækílígar samkomar í

heimahósum, einkum á efstu loptunum^; urbu menn

og til þess ab taka í hinni fyrstu kristni, þeir er

reknir voru úr samkundunum og ekki gátu fengib

af sér ab eiga samkomur í gobahofum. Ab vísu

voru ekki nema einstök hus ætlub til slíkra gub-

ræknisibkana, en meb því sérhverr stabur er af

gubi ætlabur til ab vera hænastabur, þá horlbu

postularnir ekki á ab hoba tru og apturhvarf á

mörgum öbruin stöbum, svo menn mega ekki œtla,

ab sérhverr stabur hafi verib aukasamkunda þar sem

gubs orb var bobab. þ)egar Páll postuli var kom-

inri lil Rómaborgar fiinginn, baub hann Gybíngum

þar heim til sín, til þess ab útskíra rituínguna og

lýsa tyvir þeim gubs ríki\

|)á höfbu Gybínga-rabbínar, einsog enír grisku

spekíngar, musteri sitt úti á bersvæbi; mátti segja

ab þaS væri allmikib; því þegar þeir voru A gángi

hvervetna meb lærisveinum sínum og höfbu ekki

annab yfir sér enn bláan himininn, þá hófu þeir

rœbur sínar og lögbu annabhvort útaf fuglunum,

sem voru ab kvaka þar, eba liljunum, sem stóbu

alblómgabar á mörkinni; í einu orbi ab segja, útaf

öllu sem þeir sáu og heyrbu á leibinni^ Kristur

sneri máli sínu ýmist til iærisveina sinna, ýmíst til

múgans sem fylgbist meb þeim.

Lúk. 5, 19. Postg, 28, 16
.
0 , s. frv.

=) Joh. 4, 355 Matlh. 19, 235 Ldk. 28, 34.
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§• 8 .

Helgi'SÍáir,

Helgisibum þcim
,

er Gybíngar skyldu gæta,

má bez.t skipta í tvær grelnir eptir cbli þeirra, er

þá undir því komib livort sibveiijur þessar voru

ætlabar til endurminníngar um einliveru vibburb,

er menn gæti metib seni nábargafu, er gub haíbi

gefib þjób sinni — eba þær voru settar til þcss,

ab helga hversdagslífib meb lögmálinu.

Páskahátíbin var mikil hátíb hjá Gybíng-

um; hiin var selt í minníngu þess, er ísraelslýbur

á svo furbanligan hátt var frclsabur úr greipum Far-

aós, skyldi hátíb þessi vera hvert ár, og skyldu

ísraels nibjar þá allir safnast til þakkargjörba í must-

erinu; þá skyldi og flytja gubi hib fyrsta þakklæti

fyrir ávöxtu árslns; bar hvorttveggja uppá sama

tíma. Hvítasunna var reyndar uppskeruhátíð, þo

skyldi þessi hátíb líka minna á þab, er gub setti

þjób siuni lög á Sínaljalli. Laufskálahátíbin

skyldi vera Ijós vottur þess, er feburnir enir gömlu

gengu um í eybimörku meb samkundutjaldbúbina.

Fribþægíngarhátíbin mikla skyldiáári hverju

setja fyrir sjónir: hversu menn þrábu endurlausn

og leitubu eptir betrun lifnabarins. Hvíldardagur

(Sabbatsdagur) skyldi vera í hverri viku. f)á skyldu

menn renna huga til gubs og búa sig undir ena

eilífu hvíld hjá honum. |)á var enn hátíb haldin

meb hverju nýju túngli
,
Túnglkomuhátíbin;

fyrsta túngikomuhátíbin var íOktóber mánubi (7?m),
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og' var súeinnig** Nýá rshátíbi þessi hátíbaliöld

Gybínga má ætla þegar kunnug lesendum hækl-

íngs þessa, og þykir ekki þörf ab fara fleirum

orbum hérum enn nii er gjört; en vera mu, ab

meiri sé þörf á ab geta þess, ab Gybíngar héldu

Musterisvígsluhátíb á Krists tímum, í minn-

íngu þess, er Jiulas Makkabeus, er var trúmab-

ur mikill, lét hreinsa musterib eptir ab Antíokus

enn drambláti hafbi saurgab þab^; þessi hátíb er

og köllub altarishátíb og Ijósahátíb, mun hún

fremur kennd vib altari, þar eb menn á henni færbu

brennifórnir á altarinu, enn ab nafnib sé kenníng-

arorb, en vib Ijós var hún kennd, þareb Ijós log-

ubu á henni bæbi í musterinu og úti fyrir öllum

dyrum; Iiátíb þessi byrjabi þann 15 dag Desembers

eptir voru mánabatali^ og stób yfir 7 daga; þab

var öll von á, þó allir sannir Israels nibjar heíbi

niætur á þcssari hátíb, seni var seinasti vottur þess,

hversu abdáanliga gub hafbi verndab þjób sína, og

þess, hversu hraustír þeir voru ennþá á þeím dög-

um. J)ó þótti flestum enn meir til annarrar hátíbar

koma af enum seinni hátíbum. |)ab var Púrims-

hátíbín^; hún var máuubi fyrir páska; stælti hún

svo upp í Gybíngum bæbi þjóbardramb og hefnd-

argirni, ab þeir sem hrokainestir voru hugbu, ab

sú hátíb mundi aldrei eiga sér enda, þó hvíldar-

dagurinn sjálfur yrbi aftekinn**.

1 Makk. 4, 54 o. s, frv, ®) Jóh. 10, 22 . ®) Esth. 9, 26 o. s. frv.

*) Til J>ess aö vita hveriiig hátiö J^essi er til komin, og hvi
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A hinni miklu Fribþægíngarhátíb fór mesta

fóruin frain, einsog alkunnugt er: þá er hinn æbsli

prestur haföi flutt fórn fyrir sig og ættmenn sína^

gekk hann inní musterib þab er helgast var (hib

allrahelgasta), skríddur hvítuni línklæðura, ineb hinn

glæsiliga skjöld á brjósti*, og stökkti blóbi á gólfib

og á nábarstólinn, meban örkin var þar; þá fórn-

abi hann hafri fyrir syndir þjóbarinnar, en rak ann-

ann útá eybimörk; skyldi þab tákna ab þjóbiu hyrfi

frá synduai". Auk brennifórna, þeirrá sem fram

fóru dag hvern, höföu menn og þakklætis- og

lireinsunarfQrnir^. |>ab er aubvitab, ab þegar menn

færbu sláturfórnir þá ofrrubu inenn dýrum, en

jarbarávöxtum þá er inenu færbu hinar abrar, er

ekki voru sláturfórnir.

I)areb truarbragba-flokkarnii' voru hverr öbr-

um svo ólíkir og svo margháttabir, má nærri geta,

ab þeir, er hnigu ab hverjum þein'a fyrlr sig, hefbi

hverr sína sibu og gæfi meiri eba minni gaum ab

þeim sibum sem flestir höfbu. Hvcrr og einn Rabbí

átti t. a. m. meb, ab láta lærisveina sína fasta leng-

m- eba. skemmur, læra lengri eba skemri bænir

húii liefír nafniö Pimm, veröa menn aö lesa allan kapitiilann í

rituingunni, sein til er vitnaö, veröur þá og auöskiliö, Lversu

liátiö {lessi vakti hefndargirni hjá GyÖiiigum, eiiisog sagt er.

') A skildinum voru leyndarddmarnir t rim og Túmmim og

kemur frœöimönnum ekki saman iim hversii þeim var háttað;

J)ó var til peirra tekiÖ í inálum peim, er vaudi var ur aö ráöa,

og má vera, aö kastaö hafí veriö hlutkesti, og á þann hátt skoriö

úr málinvi. (2 Mós. 25, SOj 1 Sam. 25, 9 o. s. frv., 30, 7—8.)

3 Mós. 16, 8 o. s. frv. 3 Mós. 12, 6 o. s. frv. 5 Lúk. 2, 24.

%
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orbréttar
;
gæta hreinsunarsilfca fleiri eba færri

;
gjöra

heit, ab hafna einhverri nautn lengri ebur skeniri

tíma o. s. frv.; til þessa sýnist Kristur opt ab líta í

fjallræbuuni.

Enn er þess ab geta, ab ekki veitti af ab lög-

málsins hörn hefbi nokkub af helgisibum iitlendra

þjóba; þab var t. a. m. vandi hjá Gybíngum, ab

kai'lmenn huldu andlit meban á stób emhættisgjörb,

og eru líkindi til, ab sibur þessi sé kominn af vib-

kynníng vib Rómverja, er þeir byrgbu andlit sitt

meban blót fóru fram, svo hvorki sæi þeir til hægri

ebur vinstri, þareb þeir óttubust ab þeir mundi sjá

illa fyrirhurbi meban á blótinu stób\ J)essir voru

helgisibir sem nú eru sagbir.

Nú er ab geta um ena helztu háttu í hvers-

d-agslífi Gybínga, höfbu þeir tekib þá annabhvort af

því svo var bobib í lögmálinu cba þab var orbib

ab vana, Er þá fyrst ab taka til er maburinn fædd-

ist. |)ab er alkunnugt, ab Abrahams nibjar gættu

nákvæmliga umskurnarinnar á Krists dögum, er

forföbur þeirra haíbi bobin verib“, þó ekki hefbi

menn ætíb getab gœtt þess, ab láta börn sín um-

skera, t. a. m. meban verib var á eybiinörkinni;

börn voru umskorin 8 daga gömul, þá var þeim

og nafn gefib, eba því var yfiriýst meb mikilli helgi

ef þab var ábur ákvebib hvab barnibskyldi heita^;

jafnan þýddi nafnib eitthvab, og var þab dregib af

einhverju sem rib bar þegar harnib fæddist, eba af

’) IKor. 11, 4. 1 Mós. 17, 10. Liik. 1, 31; 2, 21.
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því sem menn gjörbu sér von um ab ur barninu

mundi verba
,
eba einhverju slíku

;
þannig eru t. a.

m, nöfn þeirra Jakobs barna. I)ab var vandi ab

gefa barninu abeins eitt nafn, en ekki fleiri; þab

var einnig ætíb kennt vib föbur sinn, t. a. m. Símon

Jónasson; en opt bar svo vib, ab menn breyttu

síbar nafni, þegar eitthvert mikilvægt atríbi bar ab

böndiun í lífmu, sem breyttu manninum svo, ab

hann varb sem annarr, hvab þii ef þeim var bobib

þab af gubi; úr Abrami varb t. a. m. Abraham, úr

Sarai Sara, úr Jakobl Israel, einsog kunnugt er af

gamla testamentinu; af nýja testamentinu má einnig

sjá, ab úr Símoni varb Pétur, úr Sáli Páll. pó
var þab ósjaldan, ab menn voru nefndir bábum

nöfiiunum samt eba til skipta: þannig gjörbu t. a.

in. Rabbínar, er þcir gáfu nöfn lærisveinum sínum

eptir einhverju því, cr þeim þótti skera úr í lund-

erni þeirra. J)óab Kristur hefbi gefib Símoni nafn

og kallab hann Pétur (klett) fleifuin sinnum^, þá

kallabi hann hann þó scinna Símon Jónasson þri-

svarsinnum hvab eptir annab"; Pétur hafbi og

skömmu ábur sýnt, ab hann var ekki þab bjargið

á hverju kirkja Krisls yrbi byggb. f)ess er og ab

gcta, ab en útlendu mál áttu ekki lítin þátt í ab

breyta inaniianöfnum og framburbi á þeim, þegar

menn athuga ab Pétur hétKefas á sýrókaldeiskirí;

þannig var og nafnib Jósúa breytt í Jason á grisku

1) Jóh. 1, 43; Malth. 16, 18. =) Jóh. 21, 15.

8) 1 Kor. 15, 6.
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eptii' lierleibínguna; seinua Lreyttist J^ab aptur í

Jesú s-nafuib, og þannig nefndi engillinn.

J)á er hjónabandib annab abalatribi mannlígs

lífs; mátti konum Gybínga finnast því meir um

þessa stöbu, er undir ])ví var komin virbíng þeirra

ab þœr ætti börn í lögligu hjónabandi, nema ef

þær tóku ser fyrir ab lifa sein spákonur fyrir gubs

sakir, og héldu J^ær meb J^ví sæmd sinni^, en hilt

þótti en mesta óvirbíng fyrir konuna, ef hún ann-

abhvort giptist ekki, eba varb eigi barna aubib I:>á

er hún giptist; þab lét Jdví ab líkindum, ab konur

frestubu ekki rábahagnum, ef þær áttu völ á, Jjo

úngar vau'i eba kostavandar; mundi þab og hafa

komib Jíeim fyrir lítib, J^ó þær hefbi svo gjört, J^areb

vandi var til abþærvoru fastnabar, Jnegar rábahagur

baubst, og hvergi um spurbar; skyldi maburínn, er

sér vildi kvonfángs bibja, leita um vib föbur og

bræbur mærinnar og leggja fé til ab ná þessum

rábahag, rébu þeir þá einir, en ekki mærin sjálf.

Fyrir fegurb konunnar gengust menn ekki svo mjög,

en meir var á þab litib, ab hún heíbi gott orb á

sér. Varla bar I^að vib, ab heitxnabur og heitkona

sæist fyrr enn brúbkaup þeirra var haldib. Brúb-

kaupib var mesta hátíb hjá Gybíngum, og er ab

sjá af enu nýja testamenti, ab ekki er gjörbur munur

á brúbkaupum og stórveizlum: skyldi brúbgumi

tilleggja kostnab allan; hann skyldi senda þénara

sína og bjóba gestum"; hann skyldi sjá fyrir niat'

Jes. 7, 14, 8, 3. Postg. 21, 9. Mattli. 22, 3.
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arkaupuiu á torginn; þá skyldi og gefa gaum afe

þeiin er fátækir voru^; þab var og vandi, ab bnib-

guini lét klæbnab til, er gestirnir skyldi á sig taka

ábur þeir gengi inii í veizlustofuna^ þegar nú vib-

búnabi var lokib, bjóst brúbgumi heiman meb vin-

um sínuin ab hitta mág sinn og sækja heitmeyju

sína; var hún þá þar fyrir og vinkonur hennar

hjá henni^, og er brubguminn hafbi tekib á móti

konunum, er húii var húin hrúbarldæbunum, og

notib fagnabar viua sinna, þá hvarf hanu aptur

meb öllu þessu föruneyti, en hinar meyjarnar, vin-

konur hennar, gengu á undan flokkinuin ineb blis-

Ijós, sem þær háru á staungum. Var nú búizt vib

ágætri veizlu ab heímili hrúbgumans eba föbur hans,

ef hann var þá á lífi, þótli mönnum lítib lil bennar

koma, væri þar ekki j'misligt til leikfánga, dans-

leikar og gnægö Ijósa; þar stób fyrir veitíngum

fraministöbumabur (öndvegísmabur, kæmeistari, Tri-

cliniarcha) og haíbi nákvæma umsjón yfír öllum

hlutuin'*. En ef ab hrúbkaupsglebin fór af í hjú-

skapnum, þá fór svo enn, ab maburinn var réttar-

hæiTÍ enn konan ab lögum, því Móses haíbi leyft

manninum ab skilja vib konu sína (til ab koma í

veg fyrir aimab verra) vegna harbúbar hjaitna þeirra,

og skyldi maburinn þá gefa konu sinni skilnabar-

skrá^, þó eigi yrbi henni áraælt fyrir saurlifnab hvorki

áburenn hún giptist né síban
;
en sannabist þab uppá

Lúk. 16, 21. Matth. 22, 11. ») Matth. 25, 1 o. s.frv.

Jóh. 2, 8. ^) 5 Mós: 24, 1.
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hana, átti maburinn kost á ab skilja vib hana sam-

stundis, Mebal Farísea var þab flokkur Hillels á

Krists dögum, sem ekki þótti þab efunarmál ab

maburinn mætti skilja vib konuna eptir eigin geb-

þótta, meb því móti ab hann gæfi henni skilnabar-

skrána^

I ræbuni Krists getur þess opt, ab glaumur

og glabværb er í hrúbkaupsstofunni, er öll Ijómar

af Ijósum, en aptur hinsvegar grátur og tannagnýr

í myrkrinu utanstofu. Er því nú ab hverfa frá

hrúbkaupsglebinni og geta harmanna. Ef vér ímind-

ubum oss, ab vér værum þar nærstaddir er ein-

hverr Tsraels harna andabist á sóttarsæng, þá mund-

um vér sjá einhvern náúnga hans veita honum ná-

hjargir^; þá mundum vér sjá karla reita skegg sitt

og rífa klæbi sín, heyra konur veina og gráta sár-

an en þó sorgar-saungvana taka yfir. |)ó er þetta

eigi sagt í því skyni, ab menn ætli, ab ekki syrgbi

menn svona mikib nema þegar raenn mistu sína,

því þess er ab gæta, ab þab var næsta venjuligt

mebal Gybínga ab syrgja ákafliga og herast lítt,

ekki einúngis útaf láti einhvers náúnga síns, heldur

útaf mörgu öbru andstreymi; þess er og ab geta,

ab konurnar, sem grétu meb, voru eigi alltíb frænd-

konur eba vinkonur, heldur fengnar til þess meb

fé^ Meban á stób sorgarsaungunum, varlíkib þvegib

og horib upp á lopt*^; menn smurbu ekki líkin á

í) Matth. 19, 3.

Postg. 9. 37.

2) 1 Mós. 46, 4. 3) Matth. 9, 23.
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þann hátt sem Egipzkir; þó var alltítt ab smyrja

þau rneb ylmandi smyrslum^
;

þarabauk sveipubu

menn þau líni, vöfbu um libamótin hreibum borb-

um og' huldu höfubib meb sveitaduki^; þvínæst

skyldi jarba líkib. I)ab þótti vera mesta miskunar-

verk ab jarba, einkum þar ekki mátti lík snerta

eptir lögum, og var sá óhreinn er snerti, því er svo

mjög ab orbi gjört um góbsemd Tobíasar. Læri-

sveinar jörbubu kennara sinn, ef þeir unnu hon-

um^ J)ab voru einnig gubhræddir menn, sem báru

Stefán út til greptrunar*^ og hræddust ekki bana-

menn hans, er ella mundu ekkí hafa horft á ab

brenna lík hans einsog vandi var ab gjöra illgjörba-

mömium. Lík stóbu skamina stund uppi^; líldb

var lagt á börur®; báru æltmenn þab út; til lík-

fylgbar bubust menn sjálfkrafa’, þá kvábu vib harma-

saungar fjöllunum hærra**; engar höfbu menn lík-

kistur®, eigi var heldur fé lagt í gröf meb daub-

um manni, nema ef hann var hennabur, þá voru

vopn hans í gröf meb houum^®; í gröfonum voru

brenndar ángandi jurtir til ylms**. Grafirnar voru

0 Matth. 26, 12. Matth.27, 59. Jóli. 11, 44. Matth.

14, 12. *>) Postg. 8, 2. Matth. 27, 50-60. Postg. 5, 6—10.

ö) Lúk. 7, 14. Liik. 7, 12. ») 2 Kron. 35, 25.

í>ó Jósep vœri lustulagSur (1 Mós, 50, 26), })á var Jiaií öörii

máli aÖ gegna, er hann var cgipzkur höföingi. faraöauki átti

aö flylja lík hans lángan veg á hurt. Eiek. 32, 27.

'^) HíngaÖ kynni afe m^a heimfœra })aÖ
,

seiii nm er gctiö

Jóh, 19, 39—40, ef menn œtla aö brennt liafi veriö til y)ms

myrru og viösmjöri þvi, er afgángs var og ei var haft til smurn-

inga.
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utanbæjar og jafnan höggnar í stein í bellrum; þannig

var t. a. in. Jóseps frá Arimatíu^ í bellrum þess-

um voru gaung, og voru líkin sett þar í röb a

bábar liendur. Fvrir framan bellismunnana settii

menn mikil björg, til þess ab refsbræbur (Scba-

kalar) skyldi ekki geta brotizt inn og rænt líkun-

um^ Steinana mökubu inenn kalki og gjörbu bvíta

til aubkenníngar, ab allir fengi séb ab þar voru menn

leiddir og gæti varab sig á ab koma svo næiTÍ -ab

þeir saurguðust^ Stundum voru hvolí uppi yfir

leibunum til skjóls fyrir óveðri^

9. §.

Hversdagshœttir,

Nú er ab liverfa frá leibum hinna daubu og

víkja málinu til háttsemi hinna lifendu, slíkrar er

var um þær mundir er Kristur var á dögum; erþá

hægast og fljótast ab skilja hana, ef menn íminda

sér ab þeir farl ab finna einhvern af löndum hans.

Skunduin þá í hús þab, er oss er inní bobib, og

þar er menn bíba vor, ab ei fáum vér ryk á stræt-

unum, ér þau eru eigi steinlögb; húsib er engin

konúngshöll, ab forstofa sé utanveggja, og menn

verbi ab láta dyravörbinn útvega sér leyfi hjá herr-

anum til ab koma inn^; en þó er þab álitligt, byggt

í ferhyrníng úr steini, meb nokkrum loptsölum, og

mætti kalla þab séligt hús, ef gluggar væri á, er

vissi út ab strætum, en þar ekki er svo; þá er

’) Lúk. 23, 53. 2) Jóh. 11, 39. Lúk. 24, 2. Mutth.

23, 27. ") Mark. 5, 2—3. '

») Esth. 6, 4. Jób. 18, 16.
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dyrnmt inni og fremur skuggalígt. Vér fænim oss

^
nær; en þó Austurlendíngum sé vib brugbib fyrir

gesti'isni sjáum vér samt, ab þar er liurb í lási, eru

á benni margsháttabir orbskvibir; vér hljótum ab

drepa á dyr og fer þab saman, ab konurnar, sem

bejTa, hlaupa í þau herbergin er vita frá strætinu,

en bóndi kemur til dyra, lýkur upp meb trélykli

og bibur gesti velkomna
;
hann leggur hægri höud-

ina á brjóstib, bneigir sig djúpt og segir: ^/ribur

veri meb ybui'” (þ. e. sælir verib þér). Ef nú svo

væri, ab komumabur er meiri háttar enn sá erfyrir

er, eba hann þyrfti ab bibja liann nokkurrar ásjár,

þá fellur hann til fóta komumanni og kyssir á fót

bonum^ |)ab sést á búníngl hans hvort hann œtlar

ab hafa mikib vib komumenn eba ekki; er hann

jafnan svo búinn, ab hann er í víbum næríotum,

girtur belti fyrir neban bríngspalir, en þar utan yfir í

kápu víbri ebur kyrtli, meb vafliúfu {Túrbmi) á höfbi,

úr dúki er sívafib er um höfubib, og hefir bann þá

vib ef hvít er húfan; bvítan klút hefir hann á vinstra

bandlegg til ab þerra vit síri; eru klæbi þessi sem

nú eru talin purpuraraub, svo þau gHta, þvi þab

er ríkra manna og oíláta ab berast mikib á 1 klæbn-

abi*; ylrn ber af honum hvar sem hann gengur,

því hárib er smurt; fotin ánga af brenndum jurtum

') Mallh. 18, 26, 29- Af ])vi minna var um kurteisi hjá

Rómverjum enn Austurlendinguni
,
þá var ])aÖ ekki tiltökumál,

aö Pétri fyndist mikiö iim, er ICornelius féll á kné fyrir honum.

Postg. 10, 26. *) Matth. 6, 19. Jak. 5, 2.
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og’ skeggib hiiigt og mikib, er þykir mannsins mesta

prýbi, ángar af vibsmjöri og ylmandi smyrslum^

J)annig var þá liöíbíngi þessi búinn er veitti oss

mdttöku í víbu gángrúmi fyrir framan húsib, og er

þaban ab gánga útí bib auba rúm á húsabaki;

býbur hann oss þángab fyrst, því hér eru allir hlutir

þægiligrl og skemtiligri enn inni í herbergjunum:

loptib hreint og svalt, kalt uppsprettu-vatn, sem

rennur dbum, og laugahús*. Meban þessu fdr fram,

hafa konurnar búib sig og mánú sjá þær skrautbúnar.

Klæbnabur þeirra líkist karliiianns-bi'míngnum, þd

má kenna þær á því, ab þœr hafa blæju fyrir and-

liti og men á hálsi og hrínga, er þær bera mjÖg,

og speigil úr málmi í vinstri hendi, þær lita kinn-

arnar tállit og leita bragba til ab gjöra sig fagureygbar.

Líbur ini þegar ab matmálstíma. En ábiir tekib

er til matar vill húsbdndi tala vib oss levndarmál

nokkuii:; hann leibir oss þá aS nýju í hin víbu

gaung og gánga þaban dyr til ymsra herbcrgja

nibri undir loptsölunum; í einu þessara herbergja

vísar hann oss til sætis á legu]>ekk, er hann ann-

aiT skársti hluturinn sem til er innanstokks, nœstur

gdlftjaldinu, enni mestu gersemi, svo vér máttum

leysa ilskdna af fdtum oss ábur vér á þab stigum.

f)á hann hefír nÚT látib í Ijdsi þab sem honum býr

innanbrjdsts án alls afdráttar^, þá tökum vér hand-

laug ab venju Gybínga ábur vér niötumst, í kcrum

Sálni. 133, 2. 2) 2 Sani. 11, 2. =) Sálm. 1, I 5 111, 1.

4



50

þeim er þar standa lianda borbgestunuin ^
;

ef ab

vér gleymum ab taka liandlaug, þa mundi þab ekki

þykja mínna varba hja hverjurn Rabhí af Farísea-

flokki, enn ab vér hefbum brotib eitt af enum tíu

boborbum. Menn mundu líta mjög á hefbarsæti

vib matborb", vér mundum sitja dl borbs á gólf-

tjaldinu — þó voru heldi’i menn vanir ab hafa

lága legubekki — hafa kreppta fætunia, snúa hægi’i

hlib ab matnum og halla oss þannig hverr uppab

annars briósti^; sjalfsagt helzt ab þess brjósti, sem

oss er bezt vib. Abur til matar er tekib les hús-

bóndinn borbsálm og þakkar hinum mikJa gjafara,

sem allra augu vona til**; braubib er ekki eins þunnt

og páskakökurnar ósýrbu, en þó er þab ekki þykk.ra

enn svo, ab brjóta inegi; þá dýfa menn braubbit-

um í vín þab er blandab er ábur meb vatni, og

draga við þab vökvann úr bikurunum^ og þykir engin

ósvinna ab brúka til þess lúkurnar; þarf og ei

heldur kníf ebur gaffal vib matinn, en maturinn er

aimabhvort egg eba fiskur eba hunáng eba sauba-

kjöt. J)ar gánga sveinar fyrir borbi er vér mötumst

og bera oss þab er vér mælumst tiL Ef kalt vœri,

mundum vér leita oss hita meb því ab drepa fót-

um undir ullarábreiburnar, er liggja yfir eldstó, er

stendur í mibri stofu og leggur ilinn þaban uni allt

húsib, af eysu og glóbheitum kolum erþar brenna^;

stundum voru eldstór þessar svo gjörbar, ab flytja

í) Jóh. 2, 6. 2) Lúk. 14, 7. ») Lúk. 16, 23. Jóh. 13, 23.

«) Mark. 8, 7. Matth. 26, 26. Matth. 26, 23. ^) Jóh. 18, 18.
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niátti, En gjörnm vib, vér þurfuni ekki il, og vilj-

um lieldur út og fá kvöldblæinn á þakinu, sem er

ílatt einsog eggslétta; þá eni stigar upp ab gánga

gegnum loptsalina, því þab er þœgiligra enn ab

gánga upp svalirnar ab utanverbu, er gánga frá

stéttinni til þekjunnar^; er mold borin á þekjiina

og trobin vel, ef ei fæst grjót tiL Jdó er mibjan á

þekjunni hærri enn brunirnar, ab regnvatnib renni

af eptir vatnsrennunum, liggja þær til blibanna og

rennur vatnib um þær ofaní vatnsdældina á húsa-

baki. Húsbóndi verbur ab gæta laganna, og því

hefir hann látib gjöra girbíng út vib þakrendúrnar

umhverfis, svo ab óhult meg*i þar uppi vera ab ei

falli menn útaf og verbi hann vib þab sekur*; en

þeim megin er veit til næsta húss þarf girbínguna

ei hærri enn svo, ab aubvcklliga megi stíga yfir, ef

menn vilja hafa meira gángiaim. Vér gjörum nú

víb ab nokkrir af komumönnum sé burtfarnir, og

er þá tvennt til fyrir oss, scm cptir erum, annab-

hvort ab leggja af stab undir nóttina og er þab

alvenja^, eba vér viljum gista hjá bónda um nótt-

ina og kjörum vér þab. Hann vísar oss til rekkju

í einhverju af loptherbergjunum, er vér ábur (í 7 §)

gátum um ab stundum hefbi verib notub fyrii' helgí-

stab. Bóndi hvíHr sjálfur í nebstu stofunni á

bekk, og er setán trobin meb hári, nema hánh hafi

>.) Lúk.-5, 19. Maitli. 24, 17. 2) -5 Mós* 22, 8.

3) túk. 11, 6.

4*
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lieldur viljab nátta uppi á þekjunni mefc gófcum

afcbúnafci. Sængurfötin, sem ver liggjum vifc, eru

tvær hársængur efca tvær þykkar ábreifcur úr tó-

vinnu, böfum vifc afcra undir enn afcra ofaná; þær

eru svo lettar, afc liverr mafcur gctur baft mefc sér

og geymt um daga^. Liggur hverr í rúmi sér, og

er ekki svo mikifc sem börn og foreldrar so6 sam-

an, heldur einúngis í sama herbergi^ J)ar logar

bjá oss Ijós alla lifclánga nóttina, því svo kunnu

Gyfcíngar illa myrkrinu, afc þeir létu sér þafc mestu

skipta afc flæma þafc á burt; því meir blaut þeim

afc bregfca vifc sérbvcrja líkíng, er þeir beyrfcu afc

dregin var af myrkrinu.

Vér sofum afum nóttina, en vöknum vifc kvarn-

arbljófc um morguninn, er ambáttirnar mala hand-

kvörnum, og er þá malafc korn þafc, er bafa skal

til matar um daginn. Ljósifc var þá þafc er vér

sáum sífcast um kvöldifc, og kvarnarhljófcifc þafc er

vér heyrfcum fyrst um morguninn, og ráfcum vér

þar af afc hér eru gófcar mannabygfcir og máttur

manna á milli^

10. 8 .

Mdlj vog og gángsilfur,

J)afc er næsta ómissandi afc kynna sér, á hvern

bátt landsmenn mæla, vega og virfca skotsilfur, mefcal

bverrar þjófcar sem er, eigi menn afc geta fengifc

glögga þekkíng á landsháttunum. En þó afc mál

þetta sé barfcla óljóst, og menn greini mjög á bér-

>) Mattli. 9, 6. *) Lúk. 11, 7. 3) Jerem. 25, 10.
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um, svo ekki er víb því afe búast afe vér hittum

þab eina er sannast er og réttast í þessu efni, þá

skal samt geta þess, bversu þessum hlutum var

niöurskipafe hjá Ebreskum; er þafe opt, er menn

spyrja um slíkt, afe meira raefeur hnýsni enn iær-

dómsfýsn, t. a. m. þegar spurt er hvafe laung hafi

verife alinin efea hve mikife mælirinn tók sem getife

er^, þá er hægt afe sjá afe þafe gjörir lítife til lífern-

isbetrunar; enda þótt menn heffei sannar sagnir um
hversu þessu var skipaS, þá virfeist þó svo, sem

eigi sé mikife fyrir þafe gefanda, þafe gjörir t. a. m,

kraptaverkinu í Kana ekki inikife, hvort afe vínkerin,

sem þar er um getife, voru 40 potta kvartil ellegar

tveggja potta ílát\

Fyrstu dagsmörk þau, sem fornmenn tóku eptir,

voru þegar sól gekk til vifear og rökkva tók; því

lét afe líkindum, afe hver þjófe, sein liffei svo snemma

á tímum einsog Ebreskir, gjörfei þafe afe dægraskipt-

um, efea teldi daginn frá kvöldinu, cinsog mælt

er þeir gjört ha6. Einnig lá þafe vife, afe byrja

vikuna á sunnudegi, er hann var fyrsti dagur

sköpunar. En svo var degi og nóttu skipt á Krists

dögum, afe hvort um sig var greint í íjóra stærri

t. a. m. hjá Matth. 5? 15; 6, 27.

*) Jóh, 2, 6. Hér er aiJ athuga, aö höfiindurínn litur aÖ eins

á trá og siögœöi , og hefír hann aÖ J)ví leiti rétt aö mæla
; en

þegar á allt er litiö, hefír hann rángt aö oröi komizt, því eng-

in atvik eru svo litil i sögu neinnar þjóöar, aÖ eigi glœöi pau

þekkíngu á sögimni, ef maður á meö aÖ fara, er veit hvar þau

eiga heima og hversu þau benda á annaö meira.

V
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hluta ebur dagsmörk, eii hvert dagsmai’k aptur í 3

smærri, efea klukkustundirh Forntíbamenn Ebreskra

skiptu nóttinni ab eins í 3 vökur: var hin fyrsta

frá sólarlagi til mibnættis, önnur frá mibnætti til

aptureldíngar (lianagols), hin þrlbja frá aptureldíng
^

til sólaruppkoinu^ Mánubur byrjabi meb túngl-

komu; lá þab hæbi nærri og minntí einnig ísraels

nibja á ferbina úrEgiptalandi, sem hófst þami 15da

dag í Nísan-mánubi, én þab er Apríls-mánubur hjá

oss. J)ví byrjabi kirkjuárib ineb fyrstu túnglkomu

í Apríl, en nýjárib hófst strax sem jarbirkjustörf

byrjubu, í Október mánubi, en þab var Tisrí bjá

Gybíngum. Til þess nú ab bœta upp mismuninn

milliun þess ársins, er menn töldu eptir gángi sól-

arinnar (sólarárs) og þess, er menn löldu eptir mán-

ubum (mánabaárs), er byrjubu meb túnglkomum,

þá varb ab auka einum mánubi vib suin áriii

cbur telja þeím aukamánubi. Ekki var ennþá
j

svo koniib, ab fræbimenn Gybínga væri farnir ab

telja árin frá sköpun veraldar, er þeir töldu þau

frá ymsum ininniligum abbui'bum í þjóðsögu sinni,

t. a. m. frá því er Gybíngar 'fóru yíir hafib rauba; f

faíí lítur svo lU sem Markús 15, 25 ineini 3ja dagsmark,

en Jóhannes (19, 14) hina 6tu klukkustiind, er þeir segja frá

krossfestíngu Krists, og ]>á telst svo til, sem dagurinn byrji ineÖ

miííjummorgni, en Kristur hafí krossfestur veriö aö nóni.

pafi er aíí ráöa af Markús 14, 30, 72, aÖ ekki sfe meint

annaö meö hanagali, enn einsog orðin hljóöa, aÖ haninn gól,

en hinir guÖspjaUamennirnir, Matth. 26, 34; Lúk. 22, 34; Jóh.

13, 38, meina meö J>ví eitt af dagsmorkunum, einsog Ebreskir i

fyrndinni.

i



frá því ab lögmálib var sett, eba frá því, er þeir

fengu heimfararleyfi frá útlegbinni í Babýlon.

Gybíngar skiptu á» líkan hátt vegalengd seni

tímalengd; þeir skiptu vegum í áfánga. En þab

var áfángi, er fara mátti á 10 klukkustundum, jafn-

vel þó stundum mætti fara á lengiá tíma, stundum

á skemri. Svo eigi væri vanhelgabur hvíldardag-

urinn ab naubsynjalausu, mátti þá ab eins fara eina

dagleib, en hún var ekki lengri enn 1,900 danskar

álnir og var hún köllub helgida galeibk f)essi

helgidagaleib er nær því 7 skeibvellir ab

lengd; en hverrskeibvöllur* * var nær 3 hundrub-

um álna, og var hlaupsvib í leikum mebal Grikkja

og Rómverja^ |)ab var rómversk míla, er var 8

skeibvellir ab lengd, en þab er einn fimmti hluti

danskrar mílu, og er þá hver dansk niíla svo laung

sem 40 skeibvellir; en 200 skeibvalla er í þíng-

mannaleib.

Hver ebresk alin {Ammd) var annabhvort 5

þverhandar-breiddir (Th/aá:) ab lengd, enþaber2l

þumlúngur, eba 6 þverhandar-breiddir, en þab eru

26 þumlúngar, hálfum fátt í, Menn höfbu og griska

alin (Pekys) hálft annab griskt fet ab lengd, en

griskt fet er nær því.svo mikib sem danskt. Til

lagarmáls höfbu menn mæliaska*^ {31etretes\ tók hverr

»

1) Postg. 1, 12. Matth. 24, 20. Lúk. 24, 13. Jóh.. lí,

18. 1 Kor. 9, 24. Fil. 3, 14.

*) Jóh. guÖspiallamaííur nefnir mæliaska {Metretes) \ 2 ka’rij

6 V., en meinar ef til vill hálfmerkurkana {Xestes).
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inæliaskur 40 potta, seiii er gylt kvartil ab dönsku

ináli. I)á var enn annarr inælir Sea^ er tók 13

potta. Hínn þribji inælir var XesteSy þab er hálf-

merkur mál. Margir voru enn abrir mælirar, þar

á mebal rómverski mællrinn Æn'pliorUs þab er 27

potta mál. Til ab inæla korn og abra þurra vöru

höfbu menn rómverskan m^\{JSIodiiis\ oghafamenn

kallab hann skeppumál, en þó var hann ekki meira

enn hálfur skeppumælir ab clönsku ináli. Ennininni

var griski mælirinn Koiiiix^ var tveggja marka

mál. Enn var Satund eba Sea^ hálft annab kútmál;

Efaj hálft fimta kútmál
;
Letek^ einnar tunnu og 7

kúta uiál. Kórus eba Kómer^ helmíngi stærri, eba

tveggja tunna og 14 kúta inál.

En ekki hrejttust minna vogarmálin hjá Gyb-

íngum enn hin önnur, er hér eru sögð. Móses haíbi

fyrir gnbs sakir gjört þab sem í hans valdi stób, ab

allan rétt og grandvara skyldi vib hafa vib vog og

mœlira, sem ekki niátti án vera í skiptum manna

á inilli®. Hann hafbi látib löggylda sýnishorn af

hvorutveggju mælirunum, og látib geyma í sam-

kundutjaldbúbinni, og voru þau flult þaban í must-

erib, er þab var hyggt, en tyndust er þab var eybi-

lagt. Nú tóku vib munnmæli og fégirni; einnig

fóru Gybíngar ab taka upp vogir og mælira þeirra

þjóba er yfir þeim áttu ab rába, eba nábúaþjóbanna

sinnar í hvort sinn, eptir ab þeir voru heim komnir

úr Babýlónar-herleibíngu, olli því ýmist, ab þeir

*) Matth. 13, 33. 2) Lúk. 16, 7. 3 Mós. 27, 25.
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þorbu cigi annab, ýmist íígirnd þeírra. Mcbal helztu

vogarmála á Krists dögum er þá f^T'st ab telja

Ðrolmiu^ þab er kvintín ab dönskumáli; ^kSikily

en þab eru 5 drökmur ebur rumt lób; þá LitrUy

en þab er 21 lób^; þá Mmu^ þab er 28 lób,. þá

TalmtUj, en þab eru 5 Ijórbúngar og 5 merkur.

Abui' enn menn fóru ab slá penínga, vógu

mcnn málminn og verblögbu hann ab því er hann

var þúngur til. J)annig var Mína og Talenta hjá

Grikkjum, og Sikill hjá Ebreskuin, hvorutveggi

þýngdarmál. J)ví vóg Abrabam silfrib í hendur

Efroni, og Davíb gullib í hcndur Ornani^ En eptir

ab Gybíngar voru heimkomnir úr herleibíngunni,

verbum ver þess varir, ab þeir höíbu myntfé. Helzti

peníngur þeirra var Sikillj, stób öbrumegin á hon-

um rjúkanda reykelsisker og þaryfir ritab þetta;

^^einn sikill Gybínga”, en hinumegin Aronsstafurinn

blómgabur; þaryfir var þetla skrifab: ^^Jórsalaborg

en lielga’’; skattinn skyldi borga meb þessum pen-

íngi, er bæbi var helgtir og innlendur, en engu

öbru fé; en því sjaldgæfari var peníngur þessi mebal

þeirra Gybínga er utanlands bjuggu, sem hann gekk

ekki einusinni í skiptum manna á milli innanlands

á Krists dögum. Sem nú þeir er utanlands bjuggu

skyldu borga þjóbskattinn®, þá urbu þeir ab leíta

eptir einhverjum þeim er skipti peníngum, og gat

haft skipti rib þá á enu útlenda silfrinu fyrir þjób-

1) JóIj. 12, 3; 19, 39. ®) 1 Mós, 23, 16. J Kron. 2J, 25.

») 2 Mós. 30, 11 f. .
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penínginn; þennan var þá ab hitta í musterisgarb-

inum, þarsem Kristur margsinnis átaldi fyrir pretti

þá, sem þar voru í frammi hafbir^. Skatturinn var

hálfur sikill fyrir hvern fullorbinn mann, þ. e. þrjú

möi'k og 12 skildíngar danskir, þegar svo telst til

ab hvérr sikill er 1 ríkisdalur 24 skildíngar. Stater

nam jafnmiklu sem sikill, og voru þab 30 staterar

(silfurpeníngar) sem Júdas tók fyrir er hann sveik

Krist*. En tvöföld drakma ebur DidraJmia var á

vib hálfan sikil, því var hver drakma einn fjórbi

hluti sikils eba staters, þ. e. 30 skildíngar danskir.

Rómverski peníngurinn Denarivs^ sem var álíka

og grisk drakma, er nefndur þessu nafni (Denaj íus)

af því ab hann gildti á vib iQ ^JíSse^\Deceni‘As\

því var hverr As 3 skildíngar, helmíngur af as eba

Assai'ion 3 hálfskildíngar, hálfur Assarion eba Qva-

drans þrír íjórbupartar skildíngs, og hálfur Qva-

drans eba Lepton þrír áttundu partar úr skildíngP.

J)ó var stundum 1 hversdagsmáli enginn niunur

gjörbur á qvadrans og lepton, hvítíngi og skarfi,

þegar talab var um penínga sem litlu verbi námu*.

Vér höfum nú nefnt gángsilfrib frá sikli til minnsta

peníngs, og skulum á líkan hátt nefna þab frá en-

um smærri pem'ngunum til inna stærri; þá er þess

ab geta, ab 25 siklar eba 100 drökmur er 1 Mina

silfurs, og mœtti því fá hana fyrir 31 rd. 1 mk. 8 sk.

En 1 Talenta^^ er Lúter utlagbi einsog niínu og

>) Jóh. 2, 15. Matth. 21, 12. Matlh. 26, 15. *) Mark.

12, 42. *) Matth, 5, 26. Lúk. 12, 59. *) Matth. 25. 15.



kallabi ^^Centner’’, hún var ei ininni enn 60 inínur,

þ. e. 1875 rikisdalir, þegar metib er eptir attisku

gángverbi, einsog vér höfum gjört, því þab var eptir

öllum líkindum í Palestínulandi á þeim tímum sem

hér er um ab ræba.

li. §.

Land88tjÓ7'7iin,

Vér værum ekki betur farnir cnn Farísearnir, ef

vér héldum ab þab væri abalatribib ab gjöra nœman

mun á qvadrans og lepton, þegar á ab segja frá,

hvernig á stób á Krists líraum; en þó ab vér nú

ekki megum sleppa athugasemdum, þó smáar sé,

er vera mætti þær gjörbu skiljanligt eitt ebur ann-

ab, sem ritníngin umgetur, þá er oss þó meiri fýsn á

ab gefa gaum ab stórmennunum útlendu, er rébu

fyrir Gybíngalandi, og ineb yfirrábum sínum gjörbu

hreytíngar í því, sem meira kvab ab enn vog og

mæli. I^essir höíbíngjar voru rómverskir. Róm-

verjar höfbu í þann tíma ríki um öll lönd, og þjón-

ubu þeim allar þjóbir um víba veröld, svo lángt

sem menn vissu deili á, voru því lángt meiri kynni

milli landanna á þeira d.ögum enn ábur haíbi verib

nokkru sinni. X^ví gat ekki hjá því farib, ab hvar

sem fór ab bera á einhverri andagipt, svo ab af-

brigbi var ab ebur fékk á hugi manna, ab þá yrbi

þab hvervetna heyrum kunnugt; mátti þetta öUu

fremur segja um andagipt þá, cr ei var koinin af

leir jarbar, heldur af himnum ofan til ab spekja

hugi manna. t)ab var lokib óeyrbum innanríkis,



t

— 60 —
Águstus sat afe ríkjum og var einvaldur yfir Róma-

ríki; því var orfeife aufevelt afe flytja kristnibofeife

í þessu enu mikla ríki, og menn höffeu tóm til afe

fara afe hugsa um gufelig efni. Rómverjar viJdu ekki

afe þafe skyldi mega um sig mefe sanni segja, afe

þeir ekki kynni skil á því er vel sæmdi. |)eir gjörfeu

ser því allt far um, afe verfea ekki minni í neinum

fræfeum enn Grikkirnir, sem þeir höffeu hælt undir

sig. En krístinni trú er svo háttafe, afe sá sem hana

vill nema verfeur afe nema hana cinsog hún er,

og er þá ekki afe óttast fyrir afe þafe verfei henni afe

neinní hryndíng, þótt öll rannsókn sé vife höffe og

hún saman horin rífe þau hin jarfenesku vísindin.

Hverr sem var svo farinn, afe hann fann hvafe satt

var, varfe þess fljótt varr, afe hún var speki æferi enn

nokkur önnur. Svona stófe á þegar Kristur fædd-

ist. Sextíu og fimm árum áfeur höffeu Rómverjar

komife sér svo vife, afe þeir gjörfeu um málin, er þeir

frændur Makkabearnir Aristóbúlus og Hirkanus áttu

ófrife saman þar í landi og hörfeust Iierfiliga. Skömmu

áfeur var Antípas frá Idúmeu fai’inn afe láta til síii

taka, koin og þar afe, afe fullur afeskilnafeur varfc

valdstéttarinnar og klerkdómsins, er fyrrum haffci

verife óaðskilife, og haffei einn mafeur verife höfufeife

fyrir hvorutveggju, frá því er Símon Makkaheus

var á dögum. I)á er Pompejus, er kallafeur cr hinn

mikli, haffei unnife Palestínu, lét hann Hirkanus vera

fyrir landinu afe nafninu til, og skyldi hann hæfei

veita forstöfeu klerkdóminum og valdstjórninni, en
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þó var hann ekki meir enn jarl Rómverja. En

Sesar {Cœsar) fékk Antípatri í hendur valdstjórnina,

og skyldi hann hafa jarlsdæmib, sem Hirkanus haffci

haft (jirocurator lyrovincioi)^ en Hirkanus skyldi

einungís niega hafa forstöbu fyrir klerkdóminum.

Sonur Antípaters varHeródes, er kallabur erhinn

mikli einsog Pompejus, og hafbi eigi meira til vib-

urnefnísins enn hann; hann líkrist mjög föbur sín-

um, var mabur slægvitur og hamíngjusamur sem

hann
;

vib hann barbist Antígónus, seinastur af ætt

Makkabea, og hætti svo hamíngju sinni ab ón^ftu.

Sat nú Heródes frá Idixmeu, vinur og jarl heib-

íngja, í Jórsalaborg, þar er Davíb koniingur baíbi

iíbur setib. 27 árum síbar fæddist Jesús Kristur af

Davíbs ætt og í Davíbs borg; Heródes var þá enn

koniingur'; hann uggbi enn mjög um sig, var

svikull og grimmur, sem abrir harbstjórar\ og dó

fáum árum síbar. J)cssi eru börn Heródís, er mest

koma vib þessa sögu: Arkelás ogHeródes Ant-

ípas; þeir voru albræbur, móbir þeirra var Mal-

thace, œttub frá Samaríu; Filippus íjórbúngshöfb-

ingi var hinn þribji, hans móbir var Kleópatra;

Heródes Filippus hinn fjórbi, móbir hans var

Maríamne Símonardóttir höfubprests. Heródes Fil-

ippus fékk ekki ríki eptir föbur sinn, en þaráinót

>) Matth. 2, 3. 8. 16.

*) faö er alkunnugt, aö Heródes var aldrei nema jarl Róm-

verja, eu kallabur var hann konúngur af landshúum og vildar-

mÖnnum til virölnga viö hann, og því er hann konúngur kall-

aöur í nýja Testamentinu.
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rænti Antípas, hróbir hans, hann Heródíu konu

sinni; Aristóbúlus, hinn fimti son Heródis, var

drepinn a únga aldri ásamt móbur sinni Maríamne,

er var Makkabeaættar
,
hans hörn voru þau Her-

ódía og Agrippa hinn fyrstí, og því er hans

hér getib. Heródes konúngur hafbi ætlazt svo til,

ab Arkelás skyldi taka ríkib eptir hann^, en Róm-

verjar vildu hlut í eiga málum þessum, er þeir

þóttust eiga landib, og skiptu því nokkrum hluta

þess millum Antípas og FiJippus, en Arkelás skyldi

hafa suburhlutann einúngis og jarlsnafn {Ethnar-

cho^. J>ó var þessi hluti stærri enn svo, ab hann

mætti stjórn á hafa, og hlaut hann eptir 10 ár ab

fara útlægur til Frakklands, í stabinn fyrir ab verba

konúngur, cinsog heitib hafbi verib ef honum færi

vcl ab. Róinverjar létu ekki vib svo biiib standa;

þeir sendu Kópóníus frá Róm eptir ab Arkclás var

rekinn frá ríki, og skyldi hann vera landshöfbíngi

(^procurator provincicc) yfir hcrabi þcssu, er nú var

höfbíngjalaust, þó skyldi jarlinn í Sýrlandi hafa

abal-j^firrábin {proconsiiT)\ ábur höíbu þeir tekib

Antípater, innlendan mann, til landshöfbíngja. J)essir

landshöfbíngjar stjórnubu sjaldan lcngur enn 2 ár

í senn, meban Águstus sat ab ríkjum, og urbu þannig

landshöfbíngjaskipti þribja hvert ár, en þá hafbi

Valeríus Gratus, fyrsti landshöfbínginn sem Tiberíus

setti, landstjórn á hendi um 11 ár, þá Pontíus

Pílatus 10 ár, og kom hann til landstjórnarinnar

0 Matth. 2, 22.
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þíi er Kristur var 28 úra gamall, tveim úrum áSur

enn hann tók aS kenna.

J>annig var landiS helga einsog þaÖ var stórt

ti] skaltskylt undir Rómverja um þessar mundir;

en þó var mest ríki þeirra í Judeu og þeim sveit-

um, er þar láu undir, er Píiatus, rómverskur maS-

ur, hafSi þar landstjórnina, en hinum heruSum réSu

innlendir heraSshöfSíngjar, og skyldu aS eins gjöra

Rómverjum skil, er þeir höfðu þegiS umdæmi sitt

aS þeim. {>0 skyldu fjórSúngshöíSíngjar eigi gjöra

Pílatus nein skil fyrir því, hvernig þeir stjórnuSu,

lieldur jarlinum ú S3
U']andi, einsog Pílatus sjálfur;

því hauS Tíberíus keisari ekki landshöfðíngjanum í

Júdeu, heldur jarli si'num ú Sýrlandi, aS senda Ant-

ípas lið, er hann komst í vandrœðin í strlSinu sem

hann útti vib Aretas konúng í Arabíu. Pílatus hafSi

ekki xneira fjölmenni enn svo, aS nóg væxi til aS

aS bœla landsmenn og koma viS lögum og rétti; í

Jórsölum hafSi hann ekki meira liS ehn 420 manna

(colíors)^ en í Sesarea, þar er hann sjálfur sat,

2100 manna {(fumque coliortes). GySíngar sjálfir

böíSu engan landsher; þegar því er talaS um hundr-

aSsböfSíngja í litníngunni, þú eru þaS. rómverskir

berihenn. Rómverjar létu sér einkar annt um skatt-

tekjur allar, þó er þess aS geta, aS þeim sköttum,

er lúka skyldi af landaui'uin og óSalseignuxn, skjddi

svara landshöíSíngjanum eSa hinum heraSshöfSíngj-

unum; en tolium, sem var ajmarr skattur*, skyldi

*) Róm. 13, 6..

1
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ekki lúka landstjórnarmöniium, heldur runnu þeir

inn hjá Rómverjum. f)að var vandi hjá Romverj-

um, að riddarar skyldi hafa tolltekjuna, en þá leigðu

aptur riddararnir öðrum, Gyðíngum eður heiðnum,

skyldu þeir heimta tollinn og var það cmbætti mjög

óþokkað og óvirt; máttu því tollheimtumenn taka

mart óhugnaðarorð af faranda og komanda, þá er

þeir sátu við tollbúðir eður hafnir og gættu em-

bæltis síus, einsog Leví Alfeifsson, sem sat við

tollbúðina í Kapernaum, er Kristur fann hann^;

gættu menn og vel til,' að eigi sýndi þcir á scr

vinarsvip við syndarann, þar sem toHheimtumaður-

inn var; því svo þótti Gyðínguni sem hvcrr toll-

heimtumaður væri glæpamaður^; er og cnginn vaíi

á því, að prettir hafa verið við haíðir hjá suninin

tollheimtumönnum, er meir kröfðu enn ákveðið var^;

en á það er að líta, að fátt þótti Gyðínguin jafn-

mikil svívirðíng sem það, að lúka skatt til útlendra

höíðíngja, og þótti Faríseum sem sá Gyðíngur, sem

lét ginna sig til að vera erindsrekiRóinverja í þessu

efni, væri engu betri enn ráns- eður óbótamaður*.

Pó voi’u margir meðal tollheimtumanna, er nær

voru því, að sjá hvar þeir voru aðkomnir og bæta

sál sína enn Farísearnir, er svo þótti sem einkis

væri sér ábótavant^.

|)ó skyldu einnig valdsmenn segja lög ogrétt

í málum manna, voru það fjórðúngshöíðíngjar og

1) Mark. 2, 14. Matth. 9, 9. ®) Mattlu 11, 19. *) Lúk.

3, 13. Matth. 18, 17. -*) Lúk. 18, 11. Lúk. 18. 13; 19, 9.
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landsliöfiííngjar. En í Jildeu, þar sem landshöfö-

ínginn átti fyrlr að ráða, var lielzt að ugga aS mis-

sætti gœtu upp komiS milluin klcrka og valds-

manna. l3o var þab landshöfbíngjanum elnum á

hendur falib ab gjöra um mál, heyra sókn og vörn

og vitnisburbi*, leggja dóm á, og annast ab honum

yrbi fullnægf'. pó voru ein úrræbi fyrir þann er

undir varb, ab hann mátti stefna inálinu til keis-

arans atkvœba, og mátti slíkt mikils, ef ab róin-

verskur borgari átti blut ab^ mátti meb því annab-

hvort bjálpa málinu ebur lengja þab ab minnsta

kosti. pá er landshöfbíngi Rómverja hafbi fengið

vald til ab ákveba daubadóm, tóku menn ab kross-

festa sakamenn mebal Gybínga, og þekktist þab

straff ekki fyrr þar í landi; var þab afar kvala-

fullt bæbi fyrír sál og líkama, því þegar Jósúa t.

a. m. lét drepa konúnginn úr Ai*^, þá var sá

daubdagi ólíkur þeim sem Kristur ]eib, er hann

var ofurseldur í heibíngja hendur og hl^'bnabist

þannig foburnum til þess er hann létst á krossP

J)á er enu þess ab geta, ab þab vorii rómverskir

stríbsmenn sem skyldu fullnægja daubadómum^

J>ab var Gybíngum enginn hugþokki, ab verba

að játa þab fyrir rómverska landshöfbíngjanum, ab

engan mættu þeir af lífi taka’. En samt voru þeir

enn ekki meb öllu ófrjálsir orbnir, þó meíra gjörbi

Jóh. 19, 10. Matth. 18, 16. *) Matth. 27, 26.

3) Postg. 25, 11, 26, 32. •*) Jós. 8, 29. Jóh. 3, 14, 18,32.

«) Matth. 27, 27. Jóh. 18, 31.

5
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þeir af frelsi sínu enn rétt var, er þeír sögfcust

einkis manns þrælar nokkrusinni verifc hafa^; voru

þeir ab því einu frjálsir er prestarnir rébu og voru

völd þeirra einu menjarnar þeirra daga er þjóbin

átti meb sig sjálf. Rábib mikla (Sanhedrín) sem

íyiT er getib (í 6 §.), var ab líkindum sett á dögum

Jóhannls Hirkanus; fór þab svo jafnan, ab Farísear

rébu mestu í því, voru þeir þegar farnir ab láta

til sín taka á dögum Hirkanusar, ens ágæta höfb-

íngja, í ráb þetta skyldi einkum velja mega þann

er þá var æbstiprestur og hafbi hann fyrirsæti;

þvínæst, þá er ábur höfbu veríb æbstuprestar, höfbu

þeir jafnan œbstaprests-nafnbót; síban helztu stór-

menni prestastéttarinnar', þá abra fræbimenn og mik-

ilsvirta öldiinga, einsog Nikódemus var^, og skyldu

þeir allir samt vera 72 menn ab tölu; voru þeir

svo vígbir til rábherra og lagbar hendur í höfub

þeim. Eptir ab æbstaprests-embættib hvab af hverju

fór einiingis ab verba metorb, J^á tóku Rómverjar

ab lála þab falt ef fé var vib bobib, urbu því opt

skipti á æbstuprestum
,

en þegar svo var koraib,

héldust menjarnar af gubvcldinu enu forna ein-

úngis vib í Jórsalaborg hjá rábinu; því hafbi þab

vald til ab gefa sitt atkvæbi og úrskurb í öllum

trúarefnum. Kærai nú einhverr meb nýja lærdóma

og vildi koma á nýjum ebur óvenjulegum helgisib-

um, skyldi rábib géfa gætur ab slíku máli, og at-

Jóh. 8, 33. ®) Lúk, 3, 2. Postg. 4, 6.

“) Jóh. 3, 1.
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liuga, hvab slíkt tiltæki hefbi fyrir sérk Rabib

þótrist einnig eiga ineb ab akveba, hver rétt væri

útþýbíng lögmálsins og enna huldu fræba Gybínga

(kabhala)^ Ef ab er gáb, hve náin voru trúar-

brögb og lög hvort öbru hjá Gybíngum, þá er

aubséS, aÖ rábib varb ab skipta sér af fleiru enn

helgisibum einum og truarlærdómum, er þab settl

lög fyrir hversdags-breytni manna og dæmdi. í

öllum málefnum, er ekki vibkomu landsstjórn, meb

því menn fundu hverju bobi og banni stab í g'ubs

orbi, þótt ekki kæmi þab vib nema smámunum í

hversdags-lífinu"; enda þótt málin væri svo vib-

vaxin, ab einhverr óeyrbarmabur vildi hafa sig undan

Matth, 21,

23*

* Jóh. 1, 19.

*) A seinni tímum má skipta læröum niönnum meöal GyÖ-

ínga i 3 flokka: fyrst voru skriftlœröir (traditionarii) \ þýddu

þeir ritninguna nö mestu, orðrétt* Annarr flokkurinn var

sá, er stundnöi griska heimspeki, og fylgöi framar lögum Jenk-

ingarinnar enn bókstaf ritniiigarinnar, eöa fornsögum
;

þegar

|)eir áttu aö leggja út eöa ]>ýffa ritninguna gjörðu þeir sör mikiö

far um, aö ná mörgum jjýöingurn á hverjum staö (t. a. m. Filó)

og vildu aldrei þýöa eptir oröunum* jiriöji flokkurinn

blandaöi saman heimspeki og fornsögum GyÖinga
,

og ruglaöi ~

|>ar enn saman viff leyndum fræöum, er þeir höföu fcngiö úr

ymsum áttum (t. a. m. um æSri verur, huliö ofl iiáttúrunnar

o. s. frv.); meÖ alla jiessa fræöi fóru j)eir mjög dult. þegar

þeir áttu aÖ þýða ritninguna voru Jieir servitrir mjög og und-

arligir; Jieir settu
J>á

opt samaii bókstafí meÖ ymsum hætti til

aÖ tákna tölur, eöa nöfn, eöa meiningar, og var JiaÖ opt œriff

torvelt aÖgaungu (Jiannig er tam, nafn dýrsins í opinber, bók-

inni 13, 18, sett meö tölum, en jiær eru optur ritaðar meö

bókstöfum). Sfervitringaflokkur Jiessi var siöan kallaöur Kabb-

alistar, og fræöi þeirra Kabbaln,

5*
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hlj^bni vib keisarann og neitabi ab lúka skatt, eba

beinlínis vildi brjótast til ríkis^ þá þótti rábinu

sena þar kæmi til sinna kasta ab láta handtaka

þann er ákærbur var, og gæta ab málavexti abur

hann væri klagabur fyrir landshöíbíngjanum. En

landshöfðínginn vildi þó sjálfur grenslast um málib

ef hann var ekki samvizkulaus, því ekki þurfti

hann lengi ab hafa haft embættib ábur hann mætti

komast ab raun um, ab opt komu Gybíngar meb

menn og ákærbu, þó ekki gengi þeim annab til

enn illmennska, er þeir voru inenn, sem eigi skírrt-

ust vib ab halla rétti, en rómverskir menn ab öbru

leiti helzt til ókunnugir Mósis lögum og létu sig

litlu varba ab gjöra gángskör ab slíkum málum,

þó einliveiT væri klagabnr um truar-afglöpun; og

þó átti rábib ekki meb ab láta drepa nokkurn

maun nema landshöfbínginn leyíbi. Einnig skyldi

bíba þess ab landshöíbíngiim kæmi, ef landib var

höíbíngjalaust; því varb þab Ananíasi höfubpresti

ab illu, er hann lét grýta Jakob hinn réttláta,

bróbur Krists, og beib eigi þess ab landshöfbínginn

Albínus kæmi. Gybíngar hœttu ab sönriu á ,
og

tóku upp hjá sjálfum sér ab grýta Stefán píslar-

vott, en þab varb þá er mugurinn æstist, og því

gat rábib gjarnan sagt vib þá er hanndrápu, eins

og þeir höíbu ábur sagt vib svikarann, ^^ab þeir

mætti sjá fyrir; þab kæmi sér ekki vib”, ef ab sagan

1) Lúk. 23, 2.
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heffci kunnab afe berast til Pílatus seni þá var í

fjarska*.

Eiguni vér ab geta fengib glögga þekkíng um
rábherrafundinn, einsog hann var, þegar hann var

löglegur, þá verbum vér ab ímynda oss ab vér

séum komnir til Jorsala, |)ar stób þá þínghúsib

hjá musterinu; því þegar rábgast var um t. a. m.

hvab gjöra skyldi vib einhvern spámann, þá þótti

þab ekki hlýba, ab dæma hann ebur drepa ann-

arsstabar enn þar í borginni á einhverjum hátíbis-

degl, ab lýburinn mætti á sjá\ pá er forsetinn
%

hafbi stefnt rábherrum saman, tók hann sæti í mibj-

um flokki þeiiTa, en hinir abrir dómendur sátu út

í frá honum tU beggja handa í baug, er svo var

til ab sjá sem hálfur máni; á hægri hönd forseta

sat sá, er embættis hans skyldi gæta í viblögurn,

aukaforsetinn; því var von til, ab þab biti sárt og

snöggt dómendur þá er Kristur sagbi frarnmi fyrir

þelm, ab hann ætti síeti á hægri hönd föburnum á

himnum^, meb því þeir í annann stab Jitu á hann

litlum augum og virtist sem þeir ætti meb ab dæma

hann til dauba. Hægramegin útí frá þeim er yztur

sat stóS skrifarl, hann ritabl upp alla þá vitnis-

burbi er hrundu ákærum af þeim er klagabur var,

') Eptir aS Pilatus var rekinn frá landi og ríki vegna grimd-

ar hans við Samverska, hafði ViteUius Syrlands jarl lands-

stjórn yfir þeim hluta, sem Pilatus ré&i fyrir og var hann eptir>'

látur GyÖingum.

=) Lúk. 13, 33. 3) Matth. 26, 64.



en vinstraiuegin stób annarr, hann reit þann áburb

allan, er borinn var á binn ákœrba^ I)egar ein-

bverr var dænidur til dauba þá lá fleira til uin

daubdagann, J)ab var vandi hjá fornmönnum Gyb-

ínga ab þeirlétu ben gja glæpamenn ebur brenna

(ef ab orbln í 3 Mós. 21, 9 eru ab skilja einsog

þau liggja), cn þess finnast ekki dæmi í nýja testa-

mentinu. Er og líkara, ab þab bafi verib róm-

versk venja ab taka mcnn af lífi á þann bátt, er

getur ab Antípas léti drepa Jóbannes skírara ab

rábum Heróbíu, og sem þá var og vib bafbur er

Jakob var drepinn, bróbir Jóbannesar^ En sú var

landsvenja mebal Gybínga sjálfra, ab grýta þá er

til dauba voru dæmdir, og er njdiga á þab vikib,

ab Stefán píslarvottur, er baíbi verib fœrbur fyrir

rábib^, var síban grýtlur aflýbnum'**; þess er og

opt getib, ab íljótír voru Gybíngar í þrjózku sinni

ab blaupa til grjótsins, til ab reyna ab grýta Krist

fyrir tíinann. A líkan bátt var Páll laminn grjóti

í Lystru, og béldu inenn bann þá dauban^ En

þessar voru ininni refsíngar mebal Gybínga: menn

voru barbir ineb svipum ebur býddir^^, og

fór þab á stundum fram í samkunduniim'; þá var

cnn, ab menn voru reknir úr samkundum®,

en útrekstur úr sairikundu var meb þrennum bætti:

var sá minnstur, ab menn skyldi skilja frá öbrum
•

>) sbr. Matth. 25, 33. Postg. 12, 2. ’) Postg. 6, 12.

*) Postg. 7, 58. ‘) Postg. 14, 19. ®) 2 Kor. 11, 24, 25.

») Matth. 10, 17. Postg. 22, 19. ») Jóh. 9, 22, 12, 42.
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er voru í samkundunni, svo 4 álnir væri í millum,

og skyldu þcir er þannig voru út reknir gista þar

öfcrum fráskildir um 30 daga. Sá var annarr út-

rekstur ab menn voru reknir burt meb öllu úr

samkundu, og skyldu þeir enga samnautn hafa

þaban í frá meb neinum Gybing. Sá er á þennan

hátt var gjörbur samknndurækur var ab álíta sem

holdsveikan á sálunni; en þó var eigi fyrir von

komib ab ekki ætti hann apturkvæmt. f)á var enn

hinn þribji útrekstur og var sá harbastur, voru

menii þá bannfærbir meb ógurlegum óbænum, og

skyldi bannib engan cnda hafa; áttu menn úr því

aldrei apturkvæmt.

A dögum Makkabea, þegar bezt let fyrir þjób-

inni, var ráb þctta landsins œbsti dórnur í andligum

og veraldligum málefnum, og mátti þángab stcfna

málum, ef miklu þóltu skipta, frá enum lægrl dóm-

um, er sagt ab tveir væru slíkir í Jórsalaborg en

margir í herubum, en á þeim tímum er hér er um
ab rœba þá skyidi þessi hinn mikli dómur eigi

gjöra um önnur mál enn þau, er tmnni vibkomu;

þœttu málin lítilsverb mátti þeim luka heima í her-

abi, og er líkligt þeim hafi lokib verib í sainkundu-

dómi, var þar samkunduhöfbínginn forseti, en 7

voru mebdómsmcnn, beztu menn í berabi.

J)annig var háttab landsstjói'n í Gybíngalandi

á þcssum tímum sem vcr höfum fyrir augum, en

meb því vér meinuin meb Krists dögum allaii þann

líma frá því Kristur fæddist og þángab til spá-
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dómurinn ræltist um eybileggíng* Jórsalaborgar, þá

er enn fa einu vib ab bæta um ástandib í land-

inu þartil hinir vobaligu tímar diittu á.

Lík urbu afdrif Heróbis Antípas sem Arkelásar

bróbur hans; því þegar svo var komib, ab honum

ekki nægbi ab nienn köllubu hann konung hvers-

dagslega, þó aldrei væri hann nema íjórbimgshöfb-

íngi, lét hann Heróbíu ginna sig til ab fara til

Rómahorgar, ef svo mætti tiltakazt ab hann gæti

konúngur orbib, og orbib þannig Agrippa enum

fyrsta til meins, syni Aristóbúls, er ábur er gelib;

sáu Rómverjar þá, hverr mabur hann var, ogleyfbu

honum aldrei heimkomu síban, en gjörbu hann

útlægan til Frakklands; þetta var 38 árum eptir

Krists burb. J)á fékk Agrippa landsljórbúng An-

típas til umrába, hafbi hann og ábur haft hinn,

sem FiHppus rébi y6r og tveim árum seinna gjörbi

Kládíus keisari hann ab jarli yfir Júdeu og Samaríu.

J)ar hann nú hafbi ríki þab allt sem afi hans hafbi

haft, var hann kallabur hinn mikli einsog hann,

en ekki vann hann til þessa nafns hjá Kristnum,

því hann var sá er lét höggva Jakob Zebedeusson

meb sverbi^ og vildi ab Pétur skyldi fara sömu

fbr, en gub œtlabi ab annab skyldi ab bera, er

hann lét engil sinn frelsa Pétur úr fjötrum og

drepa Agrippa illum daubdaga^ |)ó þótti Gybíng-

um mikib um er hann dó svo snöggliga, og var

þess öll von, því hann var seinastur enna innlendu

Postg. 12, 2. Postg. 12, 7, 23.

1
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höfSíngja, og sýndist sem þJóSin ei væri inc8 öllu

anauÖug meðan hann sat að ríkjum. Hans son var

Agrippa hinn annaiT meS því nafni, haim var

ýngri enn svo, aS hann gæti tekið konúngdóm er

faSir hans dó, en ekki leiS á laungu áSur hann

varS fullnuma í vonzkunni, einsog systir hans Ber-

enice, mesti kvennskratti^ Hann lagSi mjög hug

á aS gjörast' vin Rómverja, og tókst þaS að því

leiti, aS hann fékk koniingsnafn og ráðin yfir her-

aSinu þar eystra, er Filippus hafSi áÖur haft. Sxi

var önnur systir hans er Drúsilla liét, hana átti

Felix, og eru þeir Festus báÖir, landshöíSíngjar

Rómverja, kunnir af postulanna gjörníngabók (24,

27), voru þeir hverr öSrum verri aS ágirnd og

grimmleik, en þó tók yfir þar sem Gessíus Flór-

us var, í öllu illu. I)egar nú Neró keisari gjörSi

musteri guÖs slíka háðúng, aS setja þar líkneski

eptir sér, þá varS úr því fullur Qandskapur er áSur

hafÖi brydt á óþokka, og nú drógust ernirnir i'óm-

versku þángaS aÖ er hrœiS var*. þ>a8 er kunnugt

hvernig þessum skiptum lauk. Vespasíaii settlst

fyrst um Jórsalaborg, en síSan Títus og lauk meS

því aS borgin var lögð í eyÖi og alit land hneppt í

ánauÖ^ I^armeö steyptist aö fullu stjórnarlögun
%

GyÖínga og þjóÖfrelsi. Kom þaÖ fram, sem Kristur

hafði spáÖ fyrir borg þessari, þar er spámenn voru

af lífi teknir, þeir er réttir voru, en falsspámönn-

um gefinn góður rómur á síSustu tímum. Agrippa

') Postg. 25, 13. ’2) Matth. 24, 18.. =) 70 e. Kr.
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var þá enn jarl Rómverja, og kom hvergi userri

þessum atburðum. Berenice fylgði ktigunarmanni

Gyðínga til Rómaborgar og gjörÖist friðla bans, þó

bún væri konúngborin úr Gyðíugalandi. Mætti kalla

að eigi væri það ofsagt, þótt ókristinn Gyðíngur

segði: ^^að ekki beíði getað bjá því farið, aðslíkborg

sykki í jörð niður, og slíkar ókyndur sem þar bjuggu,

beíðu Rómverjar ekki eyðilagt bana og simdrað

Gyðíngum víbs vegar.”

12. §.

Landslag.

þ)annig urðu ísraels niðjar að fara af landi sínu

í slíku volæði, að engion Vildi kaupa þá og nota

til þræla, slík þjóð, sem áður baíði vaðið á land þetta

og þótt ósigrandi og unuið það með fulltíngi guðs,

fyrirbænum Mósis og forustu Jósúa. Ilefði fólk

þetta farið að því, erMóses og spámennirnir kenndu,

beiði það viljað renna augum til og sjá guðs band-

leiðslu, þá mundi hið fyrirbeitna land, er var með

svo undarligu og breytiligu útliti, bafa orðið þeim

að slíkri unun og ágæti, að svo befði mátt aðkveða

sem þeir lifðu í tjaldbúðuin guðs, en í annann stað

sýnt þeim frammá, bve viðbjóðslig þeirra afdrif yrðu

ef þeir ekki skeytti um guð. Nú skulum vér

íminda oss, að vér stöndum á Pisgas fjalltindi bjá

Mósi og borfum yfir land þetta, er vér höfum kall-

að land drottins, er það er því sanmiefni öllum

löndum fremur; er þá að sjá fjöll nokkur, eru þau

bvorki svo báf að eigi megi yfir komast, né brött
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og graslaus, heldur hafa J>au mart til þess aS meim

fýsi þángaS, er þar eru hellrar og þykkvir runnar

meS forsælum, og gætu menn þar hresst sig a vöxn-

um vínberjum; þa er aS sjá völlu slétta, renna

þar lækir, en blomstur vaxa alla vega lít á hökk-

unum heggja vegna og ángandi jurtir, liggja þar

í gTasinii þrlflegar hjarðir kvikfénaSar; þá er þar

enn stöSuvatn, sem liggur í mörgum lykkjum, og

má ei gjörla sjá nema þær er næst liggja, og þóaS

þær sé jmdisligar, er þær litast af heiSríkjunni en

bakkarnir kafnir í liljugrösum, grunar menn þó, að

meira sé þar nýstárligt og fagurt, er menn eigi haíi

enn séS. þ)á er enn að sjá önnur fjöll af fjalls-

tindi þeim, er áður er getið og hjóða þau lítln

þokka, þau eru ekki nema eyðigrjót, hamrar og

hengiflug. í)ar vaxa engin tré, þar bua ekki saung-

fuglar, sem láti til sín heyra, en eigi skorlir þar

gamma og má heyra læti þeirra
; í gjánum hvína

biljir og er sem forynjur láti; þessír klettar eru

afar háfir en öræfi hvervetna umhverfis, og er þar

ekkert afdrep komandi og farandi mönnum fyrir

vindi og banvænu lopti, hvorki matur né drykkur

til hressíngar — en það virðist þó sem bári á vatni

frammi í öræfunum! en það er ekki nema mlssjmíng

og sýnist svo, er sólargeislann leggur á sandana.

Öræfin hafa að vísu sín vötn, en þau eru banvœn,

vella þau upp úr undifdjiipum jarðarinnar, og er

hver skepna dauð sem ur þeim drekkur. Mikið

skilur landslag hér og það er áður var á vikið, og
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er það líkligt, að guð liafi með þessum hætti viljað

sýna Gyðíngum fram á hamíngju þá er jafnan fylgir

guðhræddum
,
og lieillaleysi það er guðleysínginn

hefir, því svo opt aðvaraði hann ísraels þjóð, svo

opt bendti hann henni.

Nú er að athuga, hvernig á þvístandi, að hér

eru lendur svo ólíkar, er hver liggur nærri annarri,

en þá spyrjum vér: hvað ætlaðist skaparinn hér

fyrir, sem hefir skapað allt það er lifir og sett því

lög, er það lifi og deyi eptir; þó oss sé nú ekki

<að telja meðal þeirra manna, er drottinn gaf skyn

og þekkíngu á lögum og gángi náttúrunnar, þá

sjáum vér þó svo mikið, að lækurinn, sem rennur

uin dalinn, á meira að gjöra cnn svala þorstanum

einúngis; hann hlýtur jafnframt að hafa í sér lífs-

afl, er frjófgi landið umhverfis, og rennur oss þá

í hug það er Kristur sagði uni lífsins vatn, og

skiljum nú, að það á ekki einúngis að vera til stund-

arsvölunar sáluníii, heldur einnig manninum til

fullrar endurfæðíngar.

Vestan á landinu helga er höfði nokkur ágæta

fagur, og brotna þar á öldur er gánga inn af haf-

inu mikla — þar er landsendi. Við horfum yfir

land þetta, og vaknar við það vonin um landið á

himnum, er sálin skilur við jarðríki.

13. §.

Fjöll^ undirlendi\ örœfi.

Nú höfum vér þegar rennt auga yfir land

þctla allt 1 einu, og séð hversu það er lagað, og
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skuluin því nákvæmar skira frá hverju sér í lagi

er vér höfÖum íyrir augum, þegar vér áSur vorum

aS lýsa því.

|)á er fyrst aö nefna fjöllín er skáldíð kallar

mattartré jarSar', og hefir náttúran sett þar landa-

merki er Qöll eru. NorÖan að landinu gengur ^alliS

Líbanon, það er allhátt og cr jökull; í því er

kalk mest megnis. I)ar eru engin tímaskipti; vex

himinhár SedrusviSarskógur í hlíðunum þegar upp

eptir kemur, en fjallsræturnar eru þaktar vínviði.

Austanað landlnu beint útífrá Líbanon gengur Anti-

líhanon, en í Jandsuður frá Antilíbanon gengur

fjall nokkurt, vaxið Kýprusviði, og heitir Hermon,

og hét þessu nafni allur íjallgarðurinn í fornöld*.

En þá gánga Gíleaðsfjoll í suður frá Hermon

og afmarka landið að austanverðu
,

eru þau áföst

við annann fjallgarS úr stökku blágTj^ti, og er hann

þó frjófsamur; nyrðsti hluti hans iieitir Basan,

bezta nautland, meS gildum eikarskógi, en syðsti

hlutinn er Pisga, er einnig heitir Abarim. Peor

og Nebó heita efstu tindarnir og standa einstakir,

má þaðan sjá yfir mikin hluta landsins helga’. Að

sunnanverðu gengur fjalliS Seir að landinu, inn á

milli Dauðahafs og Arabíu ennar grýttu; það er úr

salti; en þar fyrir austan eru arabisku heiðai’nar,

og er komiS er yfir þær, verður fyrir manni dal-

>) Sálm. 90, 2. 1 Kron. 5, 23. Sir. 24, U. 5 Mós.

32, 49-50.
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urinn viö DauSaliafiS— svona ramliga haíði drott-

inn um búiS!

J);í eru enn fjöll í miSJu landi, og' var sem

landslag'iS minnti GySínga á., aS ekki skyldu þeii'

gefa sig mjög við verzluninni, er landið var nijög

torveldt yfirferðar fyrir lestamenn [Kai'avmi). Ekki

var landið heldur að því skapi, að til niikils væri

að hafa mikið riddaralið^ og mátti það fæla her-

gjarna konúnga frá hernaðarfj'^kn. En í annann

stað var landið gott til varnar fjT'ir útlendnm ofriði,

þar staði mátti svo byggja að þeir voru sjálfvarðir,

er vígi var við bvern klett, í hverjum helli mátti

hafa launsátur og hvert fjallskarð var einstígi, svo

fáir menn gátu varizt fyrir ovinum, hversu margir

sem verið hefði, því hélt Benhadað að guðir Gyð-

ínga væri fjallaguðir og óttaðist þá mjög ^ Gegnum

gjörvallan vesturhluta Palestínalands (það er: þegar

svo naumt eru tekin landamœrin sem verða má)

hefst íjallaklasinn með dölum og vallendum, gengur

hann út frá Líbanon og kvíslast útí greinir eður

hliðarfjöll á alla vegu, og ætla menn að á ein-

hverju þessara, þeirra er nyrðst liggja, hafi Kristur

haldið ræðuna um þá er sælir væri^, hefir ræðan

tekið nafn af fjallinu og er kölluð fjallræða; en

flallið sem Kristur hélt hana á hafa menn kallað

KristsfjalL Fyrir sunnan Líbanon, nær 10 míl-

um, er fjallið Tabor, auðkenniligt frá öllum öðr-

um Ijöllum, og fagurt til að sjá, er það mjókkar

>) 5 Mós. 17, 16. 1 Kóng. 20, 23. Matth. 5 kap.
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jafnt á alla vcgn frá rótum til topps, rétt sem gjört

sé af manna liöndum^; einnig er það grasi vaxið

og góSum skógi, sem mörg önnur Qöll þar í landi;

það er ætlan inanna, að a þessu Qalli væri þaS, er

Kristur tók á sig himneska mynd^, er og enginu

staSur líkligri enn þessi til a8 Pétur gœti eigi orSa

bundizt, er hann sá þá Krist, Móses og Elías, og

yrði aÖ segja: ^Jiér er gott að vera”. — Nær tveini

mílum sunnar, á Gilbóafjöllum
,

var það, cr Sál

konúngur féll. En þá eru þar nokkru sunnar ein-

stök QöII Ebal og Garizim, og er Ebal norSar;

þar bannfærði Jósua lýðinn, einsog Móses bauð í

andagipt sinni, en á Garizim var það sem hann

blessaði hann^; á Ebal byggði Jósúa altari, fórnaði

guði og skrifaði upp lögin; en á Garizim reistu

Samverskir altari með leyfi Alexanders hins mikla,

og skyldi það duga þeim í stað musterisins í Jex’-

úsalem; Jóhannes Hirkanus eyddi að vísu altari

þessu, en þó héldu Samverskir uppi helgi fjallsins,

og fór svo fram til Krists daga^ Ef vér nú rekj-

um lengra suðurá við, komum vér til Sílo eður

Halmon, það er allhátt og skógiendi mikið, tók það

helgi sína í 300 ár af sáttmálsörkinni, sem þar var

geymd; er þaðyzti múli af Qallaklasanum áEfraims-

fjöllum. ÖIl eru ^öllin fagrari vestra enn eystra í

landinu, því verður það, að þess lengra sem dregur

austur og suður eptir, þverrar frjófsemi óðum, en

Jer. 46, 18. *) Matth. 17, 2. ®) 5 Mós. 11, 29. Jós.

8, 34. -*) Jóh. 4, 20.

1
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háfirklettar og illiliglr eru tíSari, þartil komiS er að

flalli leug'St iuni í eySimörlcinni, er þaS mjög kenn-

iligt álcngdar, er þaS er hátt og svipljótt, þetta

fjall er kallaS freistíngarfjallið ^ eSiir Kvarantanía,

niun það sannast sagna, aS þar inuni ekki gott að

vera, en mikið mátti um það fínnast aS líta þaðan

og sjá yfir ríki og kosti veraldarinnar. Frá Kvar-

antanía er að eins dagleiS til Jórsalaborgar, sem

stendur á hinum nyrðstu af Júdafjöllunum, en

þau eru syðsti fjalIgarSur landsins aS frátöldum

landamerkjaljöllanum viS DauSahafiS. Fjallanna, sem

Jórsalahorg stcndur á, skal gctiS um leiS og horg-

inni verSur I^'st, hér skal aS eins nefna Olíufjall-

iS, er svo kemur mikiS viS Krists sögu.

er hæst allra Júdeafjalla, er þaSan falHgt að líta yfir

Jórsalahorg og sér yfir mikin hluta lands umhverf-

is'; þaS liggur austanvert viS Jórsalí, einn fjórSúng

mílu, þaban hiniunegin viSJósafatsdal; þaS er úr kalki

og er ágæta frjófsamt, vaxa þar ærin fíkjutré og

olíutré, og tekur hæði fjalIiS og grasgarSurinn Getse-

mane (sem þj'Sir ólíuþrúgu) nafn af olíugróSanum.

Á enuni sySsta hnúki þeirra þriggja, sem á eru

fjalli þessu, hlótuSu konur Salómons konúngs goS

sín®, og því var þaS síSan kalIaS glötunar- og ásteit-

íngaríjall'^, en þaS á að oss kristnum hetra nafn,

því í grend viS þaS var þaS er Kristur var upp-

numinn K

') Matth. 4, 8. ») Matth. 24, 3. =>) 1 Kóng. 11, 7. *) 2

Kóng. 23, 13. *) Postg. 1, 12.
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Landið er þvi flatlendara og liggur lægra sem

meir dregur að ströndunum, — þóliggnrþað ekki

undir sjáfargángi, — en í uppsveitum er hálendiS

meira. Af öllum höíðum er Karmel hinn merk-

asti, er hann yzti oddinn af fjallgaröi nokkrum,

sem gengur til útnorSurs af Gilbóafjöllum; það er

einsog þessi staður hafi verið ætlaður til þess, að

hugsað væri þar um guð í kyrrð og næði, því þar

er svo afskekkt og náttúran svo yndæl; nafnið

Karmel þýðii' aldingarð, og ber höfSinn það nafu

með rentu, er þar erii dalir frjófsamir og híngað

og þángað djóp gíl með straurnvatni. það er bæði,

að ekki er það fjall á Gyðíngalandi að eigi sé það

allt holt nieð hellrum, er fyrslu landnámsmenn lands

þessa munu hafa búið í og stigamenn ósjaldan haít

í bæli sín; enda eru ei færri á Karmel enn tvær

þúsundir hellra, og var það þángað er þeir flúðu

spámcnnirnir og fálu sig fyrir ofsóknum Akabs

konúngs*.

Af flestum fjöllum á Gyðíngalandi renna jökul-

vötn og ár niður í dalina, og frjófgast við það merk-

urnar, er landið hefir ena mcstu gnægð af. I)rjár

stórar merkur eru einkum um að rœða í landi

þessu, og gánga tvær af þeim frá Karmel; þaðan

gengur Jesreelmörk eður Esdrelonsvellir*

austur að Tabor og Gilbóafjöllum
;

gánga ein-

stök fjöll inní hana hér og hvar; þar var það,

1 Kóng. 18, 13. 19. *) Jós. 17, 16. Hós, 1, 5.

6
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að hirðaraþjoSirnar höíðust tíðast við^); þar höfðu

og hermenn herbúÖir sínar; þar var og orustuvöll-

ur*; þar vann Gídeon Midíaníta’; þar mátti

Benhadað konúngur af því segja, að Gyðínga guð

var ekki dsterkari á láglendinu enn í fjallaklúngr-

unum. Sú er hiu önnur mörk sem gengur frá

Karmel, cr Sefela heitir (það þýðir völl) oglíggur

við Miðjarðarhaf; norðurhluti hennar nær að Efra-

imsfjöllum og heitir þar Saron, nafnkennd að feg-

nrð; þessi hluti er mjórri cnn suðurhlutinn, er

nœr austur að Júdafjölluin og suður að Bersaha-

cyðimörku; á öllu þessu láglendi eru hinar beztu

hagagaungur fyrir hjarðir, gras og vatn nog; því

setti Abraham þar tjöld sín, er deilunni var lokið

mílli fjármanna hans ogLots, brdðursonar hans; bjó

hann þá sjálfur á inörkinni hið eystra í lundinuin

Manire hjá Hebron'*; þd þdtti Lot sem Jórdanar-

mörkin mundi lángtum fagrari og kostabetri, er

áin flóðí yfir hana og frjófgaði, var og landið

mikið og grösugt, enda leizt honum landið svo

gott sem væri þafc aldingarfcur drottins efca annað

Egiptaland, er greri við vatnaleiðslur er áin þar

ílóði yfir. Um takmörkin á mörk þessari vita

menn ógjörla, en eptir að Sódóma hrundi, náði hún

yfir nokkrar mílur beggjamegin Jórdanar, þar er áin

rennur í Dauðahafið. 1 þessu heraði við Jórdan

kenndi Jóhanncs skírari*, og lítur svo út sem það

í) 1 Mós. 37, 17. *) 1 Sam. 29, 1.

1 Mós. 13, 18. ^) Lúk. 3, 3.

3) Dóm. 6, 33.
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hafi fremur komið af því, að hann hafi viljað vera

li vegj fyrir lestainönnum þeim er fóru þar um,— er

jafnan voru inannaferðir um mörkina til Jórsala,— að

eigi skorti liann tilheyrendur, enn að það hafi komið

af því, að honum hafi þótt inikið undir komið að

vera riœrri þar sem hann var borinn ogbarnfædd-

ur, i Jiidafjöllum
;
með því líka að þar var hægt

til skírnar er Jórdan vor.

Nú segir svo uin Jóhannes, að hann væri hróp-

ari úti á eyðimörku; er það þá réttnefni að vér

köllum þar niörk er hann kenndi og skírði? rétt-

nefni er það, því ekki megum vér ímynda oss bera

sanda einiingis þar sein ritníngin talar um eyðimörk,

heldur að þar sé mólendi; kallast það í eyði meðan

ei er ræktað og byggt, en getur þó gjarna verið

grösugtk Sannar eyðimerkur, það er: merkurþærer

ófrjófsamar eru, þurrar, tómir sandar, með eyðiQölI-

uni, cru einkuin fyrir sunnan Jórdanarmörk fram með

Dauðahafi. Júdamörk, er liggur fyrir austau

Júdafjöll, er þó ei incð öllu gróðurlaus^ Verri eru

eyðimerkurnar Engeddi-mörk og Zin-mörk eður

Sif-mörk’, sem liggja siinnar, einnig Bersaba,

er má œtla að nái að landamerkjum Gyðíngalands

að sunnan og vestanvcrðu. þá eru minni eyði-

merkur inní landinu, og er ei senniligt að Dauða-

hafið valdi þar gróðurleysinu
;

meðal þessara eyði-

marka kennum vér einkum Jeríkós eyðimörk,

>) Matth. 14*, 13, 19. *) Maith, 3, 1. •'') 1 Sam. 23, 14 1

24, 1.
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því bfleíi er það, að hun er fjrirtak að fegurð, er

hún að austanverðu, þegar dregur að Dauðahafinu,

endar við ágæta fagran dal allan skógi vaxin, með

pálmatrjám og allrafegurstu rósum og ylmandi; þar

var það sem lauk ríki Júdeumanna*
;
og þartil kenn-

um vér eyðimörk þessa að því, að þar fastaði Kristur

og þar var hans freistað^, svo eyðimörkin, ásamt

^allinu sem á heuni er, hefir tekið nafnið Kvarant-

anía (þ, þ. fertugdœgTa). |)að var öll von að ekki

þætti árennilígt að ferðast frá Jeríkó, er lá í milliim

ennar fógTu markar og örœfanna, til Jórsala, með

því hæði var að ugga stigamenn og landið í mesta

máta illiligt, var það og ósjaldan, að ránsmenn,

er höfðu þar aðsetur sitt í hellrunum^, rændu og

lemstruðu ferðamenn.

14 . §.

Lœkir, hrunnary aV, votn^

Lækírnír sem renna ofanaf íjöllunum eru ekki

að fullu nógir til að hæta úr þörfum innbúa og

ferðamanna, og láta þá allar þjóðir sér einkar annt

um, að eigi verði vatnsskortiir, en einkum austur-

álfubúar; er það hæði, að þeim þykir sárt að vera

vatnslausurn, enda leggja þeir og alla alúð á að

hæla þessa þurfð, og mcta mikils, ef bót verður við

ráðin. I)egar lækir koma undan Qallsrótum, þar sern

sandur er undir, mundi þeir hráðum þorna ef ei

væri hrunnar grafnir, að þar mætti fleiri rennur

saman koma, og tálmar það einníg að minnsta kosti

2 Köng. 25, 5, Matth, 4 k* *) Lúk, 10, 30.
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vatniim íi'á aÖ þorna af sólarhita
;
þaS var bæSi, a8

þegar menn fundu læk, er ei var fyrr fundinn, aS

svo inátti álíta sein guð hefði gjöf gefið, enda var

það eitt af því er feðurnir höfðu til ágætis sér, að

þeir lélu brunna gjöra til heilla börnum sínum og

barnabörnum^ Meðal linda er Sílóa fyrír sunnan

Jórsali, nafnkennd fyfir gott og heilnæmt vatn^; húu

spratt upp undan kalkkletti í Zíonsfjallí. Meðal

brunna er Jakobs brunnur hjá Sikkem nafn-

kenndaslur, þar er vatn tært, svalt og kemur lángt

neðan úr jörðu, má vera því hafi Kristur hafið ræðu

sína uni hið lifanda vatnið, sem kæmi frá enni eilífu

lífs uppsprettu^ En af því að færri voru brunnar

með uppsprettuvatni enn JandsfóJkið með þurfti,

einkum þegar það bjó í miklum þorpum og á harð-

baJa mörkum, þá var tvennt til, að veita vatninu

með vatnaJeiðsIum eða grafa gryijur, ogmáásjá

hvílíkir hagleiksmenn og dugnaðar Gyðíngar hafa

verið á konúngsstjórnar-öldunum, er þeir veittu

valninu frá Betlehem til Jórsalaborgar. Ef að nú

Esekías konúngur kom slíku mannvirki tilvegar* *,

þá sýnist sem vatnaveitíngin við Sesareu, er Heródes

hinn fyrsti lét gjöra, hafi ekki neitt afar frægðar-

verk verið. Meira kveður samt að vatnsgryfjunum

enn vatnaveitíngunum
;
þessar gryfjur voru grafnar

í jörð niður í lögun einsog síill (trekt) á hvolfi,

létu menn þar safnast í rigníngavatnið og geymdu;

J)
1 Mós. 26, Jóh. 4. *) Jóh. 9, 7, 11. ») Jóli. 4, 6 o.s.fr,

*) 2 Kóng. 20, 20.
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[jví dýpri sein þser voru, því bctri þóttu þær, af

því vatuiS var þa kaldara í þeitn og svalara; þá

mátti og’ nota gryfjur þessar til aS hlaupa í og fela

sig, cf ófriSur var og gryQurnar voru þurrar, máttl

þar bæSi liggja og hafa skjól gottf og launsátur

mót óviuum*; eiunig voru gryfjur þessar haíSar

fyrir fáugahiis, einsog kunnugt cr af sögu Jósefs

og Jeremías spámauns. Til þess að geta náS vatn-

inu uj)púr gryíjum þessuin bjuggu menu sig iit

meS ólar og tilfæríngar, og höföu meS á ferSalÖg-

um Meðal þeirra brunna er málmblandiS vatn

er í, er dýkiS Bethesda kunnugt hverjum manni

sem lesiö heíir Jóhannis guðspjall (5,2); þar voru

hjá 5 gángbogar fyrir sjuklíngana til að skýla ser

undir fyrir hretviðruin. 1 Galíleu var og brunuur

mönnuin tíl lækuínga; það var laug nokkur í greud

við Tíberías.

I)egar vér nii hverfum frá lindum og bruun-

uin, þá er næst að geta um læki og ár, og eru þá

margar ár eystra i landinu
,
en ógjörla vita menn

hversu miklar þær eru, er það fer eptir rigníngmn

og vatuavöxtum, þareS það vildi verða ærinn mis-

munur, ef menn færu aS mæla þær er rigníngar

gánga, hjá því sem þær eru á öðrum tímum. Ljóns-

fljótið skilur landamæri aS noröanverðu, kemur frá

Hermon og fellur í Miðjarðarhaf; einnig rennur í það

lækurinn Kíson, er kemur frá Tabor, og einsog

ber það meS sér aS hann er þaSan, svo fagur er

») 1 Sam. 13, 6. *) Jóh. 4, 11.

%
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luuin; því er Jesreelsmörk svo kostírgoS a8 lækur

þessifrjóf^arhana—þáKorseus viS Sesarea ogJarkon

viS Joppe, setn ekki eru merkir af Biblíusögunni—
])á rennur í þaS lækurinn Eskól^ nokkru sunnar,

ætla menn liann sama lækinn og Sórek', þvíbæSi

nöfnin benda á vínberin, sem vaxa þar á lækjar bökk-

uuum; lækurinn rcnuur um dal samnefndan sér.

Syösti lækurinn er Bezor^, og rennur í sjó fram

nálægt borginni Gaza; Meginfljótið var Jórdan,

bún rennur beinl í suÖur og gjörir beraðaskipti í

landinu, þó ei sé bún landamerkjafljót milli þess

og annarra landa. J)a8 er mál manna, aS bún komi

frá Fíala, litlu stöSuvatni, og renni svo undir jörÖu

þartil bana er að sjá viÖ Sesarea Filippí. Undireins

og' bún kemur frá upptökum sínum, sem óhætt er

að segja að séu í Antilíbanonsfjöllum, erbún kölluÖ

Jórdan, þó lílil sé, rennur bim svo gegnum Meroms

vatn, og verður gi'uggng af, en smámsaman tær-r

ari er bún kemur biniimcgin vatnsins og rennur

þar í grvttum og sendnum farvegi. ViÖ Betbsaída

Júlías rennur liún í Genesarets-vatn, en síÖan, er

sjónum 15'^kur, rennur bún aptur um bart og sendið

land með háfum klettum bér og þar, þó eru sum-

staðar runnar og sef á bökkunum'^; erbúnþáorðin

jiær því 30 álna að breidd og vatnsmikil, dg fellur

J) 4 Mós. 13, 23. *) Dóin. 16, 4.

’) í>att ætla sumir uienn, a5 Beior s6 sama sem Síhor (Jer.

2, 18)
,

]>ó mun likara aÖ Sihor sé sú grein Nilflióts sem kennd

er viö Pelúsium, en aií Egiptalands- eöur öræfa - lœkur er svo

kallast (I Kóng, 8, 65; Amos. 6, 14) muni vera Rinókólúr i

Bersöbu eyöimörk. *) 2 Kóng. 6, 2. Matth. 11, 7.



88

*ro í DauSahaíiS. I)essi á var þaS sem gjörSi landa-

merki á þeim hluta latidsins, er einkum var kallaS
#

Israelsland
;
hennar getur í ritníngunni aS mikilli

helgi, .nær sem eitthvað mikiS bar aS. |)aS var

Jórdan, sem bauÖ Israels niSjum þurra braut ígegn-

um sig inní Kanaansland, þegar Jósúa vanu landið^;

þaS var Jórdan, þar sem þeir Elías og Elíseus fengu

þess Ijósan vott, aS þeir væri sannir spáinenn, er

þeir vildu bæta hugarfar landsmanna^ I)a8 var

viS Jórdan aS austanverSu er Jóhannes skírSi^, og

skírSi hanu hvergi annarstaSar; þar varS hann á

vegi fyrir endurlausnaranum og skírSi hann og sá

andann líSa upp yfir honum og heyrSi röddina frá

himni*; þaS er því sannniælt aS kalla ána helga.

Fyrir sunnan og austan Jórdan rennur Arnon-

lækur í DauSahafiS. En í Jórdan falla lækirnir

Jabok og Híerómax austanaS, og rennur Híeró-

max nokkuS norSar. MeSal lækjanna sem renna

útí Jórdan vestanmegin má nefna Kapernaums-

lœk, fellur hann í vatniS Genezaret, en einkum þó

KeSron þ. þ. dökkur, er hann hefir nafn tekiS af

g^ugglitnum í vatninu, sfem kemur til .af því, aS

hellt var í hann fórnardýrablóSinu, og aS í hann

runnuforarvötnin úr Jórsalaborg. Lækur þessi sprett-

ur upp á Júdafjöllum og rennur framhjá Jórsölum

í landsuSur og gegnum eySimörkina og svo útí

Jórdan og fer meS henni í DauSahafiS. þegar Kri$t-

ur, um kvöldiS sem hann var svikinn, fór yfir lœk

‘) Jós. 3. *) 3 Kóng. s. Jóh. 10, 40. •*) Matlh. 3, 16.
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þenna rneb lærisveinum sínuin, þá var hann vel

til þess fallinn ab láta honum daubann í hug koma^

J)ess er þegar getib, þá er vér tölubum um Jórban,

hver verib haíi hin helztu vötn í Gybíngalandi; eru

þau Merom, Genezaret og Daubahaf Mer-

omsvatn lá nyrbst, í þab rann Jórdan og sá straum

heiinar er hun rann gegnum vatnskorginn; rynni

Jórban ekki þarí mundi vatnib aubveldliga þorna

upp á sumrum, er þar er vatnsmegn lítib; sef óx

meb vatnínu og sóttu þángab villudýr oghuldusig.

I)egar lengra kemur subureptir, þó ekki muni nema

nokkrum mílum, verbur landib æ fagrara og fagr-

ara, þartil komib er til Genezaretvatns; þab

tekur nafn af bænum Genezaret, sem í fornöld

stób þar á ströndinni^; en af því landib fyrír vestan

vatnib lá undir Galíleu, þá köllubu menn þab og

Galíleuvatn, og suburhluti þess var kallabur Tí-

beríasvatn, af borginni Tíberías, sem þar stób. Vib

þenna sjó hafbi gub skapab mart falligt og breyt-

iligt, svo undrum gegndi. Ofan af fjöllunum austan

og vestan kemur köld fjallagola, en fjöllin gróbri

og grasi vaxin meb tærum lindum er renna í sjó

fram; landib er subur og norbur víblendt og slétt

og engi grösug. J^egar Kristur var á dögum, voru

náliga bygbar allar strendur meb vatninu, voru

þar borgir aubugar og í blóma og mikil landsprýbi

ab, mátti þá sjá mismuninn frá aubnunni og tóm-

leikanum sem er til ^alla og dala, þar er óbyggt

») Jóh. 18, 1. *) 4 Mós. 34, 11.
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tr. Vatnib er tærl, meb hreinum sandbotni og

gnægb fiska; í þessu vatni lögbu þeir menn net

fyrir fisk er síbar skyldu menn veiba
' ;

a þessu

vatni kenndi Kristur af skipi; hér var þab erhann

gekk á sjónum’ og þegar ósjórinn var köminn, er

byljir dundu frá fjöllunum, þá hastabi hann á vind-

inn, svo þegar varb logn og ládeyba^ En bæbl

var þab, ab hann opt var í spátnannserindí vib

þetta vatn og lét þá flytja sig yfir þab fram og

aptur, annabhvort til þess ab komast hjá ofsóknum

óvina sinna, eba absókn þeirra er vinir hans vildu

vera, enda birtist hann vib þetta vatn lærisveinum

sínum seinna eptir upprisuna, og lét þá sjá ab þar

var heimsins endurlausnari*.

Eu hérumbil 10 míluni fyrir sunnan þetta

fagra vatn skilur svart frá hvítu þar sem hib geysi-

stóra Daubahaf er, meb öræfum og bláberum

hömrum umhveríis. Menn kalla þab einnig Salt-

haf, annabhvort af saltberginu ab sunnanverbu

vib þab ebur af því, aS vatnib er afar salt; þab er

og kallab Austurliaf, til abskilnabar frá Mibjarb-

arbafi, er menn hafa kallab Vesturhaf. En þó

kvebur mest ab því nafni er þab er Daubahaf kall-

ab, er hér eru furbuligar og ógurligar menjar

þarsem vatn þetta er; því þegar borgirnar í Sidd-

ims dal, Sódóma og Gomorra, Adamas og Zebóim

sukku^ og daubinn svelgbi þær, þá varb vatn

1) Lúk. 5, 1. Matth. 14,* 25. ») Lúk. S, 22.

») Jóh. 21. ») 1 Mós. 19, 24.



þelta*. í vatninu er eng^n lifandi skepna, og.lítur

svo út sem daubinn rábi þar öllu, því nœr því

aldrei er þab, ab nokkur skepna láti þar til sín

heyra nema hræfuglar, sem hlakka.yfir æti; vatn

þetta er einsog gröfin, ab þess sér ekki staö sem

þángab kemur, því ár og lækir sem renna þar í

sjást aldrei síbon.

15. §.

Loptslag.

Gybíngaland nær frá 3 Ita mælistigi fyrir norb-

an mibjarbarlínu til hins 34da, hálfu í fátt, og er

þar eitthvert hib mesta hitarnagn, ab því er venju-

ligt er í þeim löndum, þarsem kuldi og hiti eru

ab réttum jöfnubi (þarsem ekki ángra ofurhiti ebur

kuldi); því skiptir hér áriim í sumar og velurein-

00018 ^ og dægrum skiptir meii' ab jöfnubi í daga

og nætur enn hjá oss^ Kenna menn sólarhit-

ans ab marki þegar í febrúarmánubi; þó er hann

megnastur frá apríl til septembersmánabar; mundi

og hitinn vera óþolandi á sumrum væri ekki vest-

anviudar og hafgola
; þó er hitinn samt svo ákafur,

ab eigi má hafast vib erfibi um daga, eru því kvöld

og morgnar ætlabir til erfibis^ |)ab var því ís-

raels nibjum einsog gubsgjöf, ef þrumur og eld-

íngar komu, er hættu loptib; fór og fjærri ab

*) faö er allliklig getgáta, aÖ jaröeldur muni híndraö hafa

rás Jórdanar, er hún áöur hafi runniö til sjáfar, og dauÖahafi5

muní orðiö af vatni hennar þvi er ei gat framkomizt; lætur

þetta nærri bibliusögunni og líka bendir þará dældin eptir land*

inu. *) 1 Mós. 8, 22. *) Jóh, 11, 9* *) 2 Sam, 4, 5.



þeim þætti þrumuliljóbib vera reibimerki gubs, hitt

var heldur, ab þeiin þótti sem vœri þab hendíng

frá honuin, ab óhætt væri ab hætta sér í stríb mót

óvinum hans\ Mikib náttfall var mesta blessun

á suinrum, er grasib var skrœlnab^, en þaraf gjörb-

ust nœturkaldar og illt til ferba^; féllí ekki á um
nætur þá var vib því búib ab þab kvikuabi í jörbu

afþurki og ofurhita'^; en þó fór árferbi þar eptir ab

gub gœíi regn í tíma, hvort sem regn kom seint ebiir

snemma, nieban þab gat nb gagni orbib, þá var gub

miskunsamur landsfólkinu, en ef ekki varb af regn-

inu, var gubs hegníng yfir því og leiddi þaraf, ab

hver skepna svalt og kvaldist \ J>á þótti regn

koma snemma, ef þab kom er sáb var í jörb komib

í októbermánubi (sábregn), en þab regn er seinna

kom og mest hœtti frjófsemdina, kom í martsmán-

ubi, undir uppskerutímann (uppskeruregn)®. A vetr-

um voru rigníngar sjaldgœfar, en ef þær komu,

fylgbu þeim kuldar^ og voru þœrþá megnar,svo flóbi

yfir gjörvallt land^, tók og af alla mannavegu®;

snjór og jöklar voru á fjöllum uppi, einkum í des-

ember- og janúarmánubum, þá er mestir voru kuld-

ar. Steypiregn voru sjaldgæfari*® enn jarbskjálftar

og var þó hvorugt allopt^S Af hafi kom vestan-

vindur og var hann hollur mjög, en norbanvindur

J) 1 Sam. 7, 10—11. *) 1 Mós. 27, 28. Lúk. 24, 29.

<) 2 Mós. 22, 6. ») b Mós. 11, 13. Jer. S, 24.

"0 Esra, 10, 9* «) Lúk. 6, 48. ®) Matth. 24, 20.

»'») Sálm. 42, 8. ”) Jóh. 9, 5—6; sbr. Matth. 17, 20,

27, 51.
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frá Líbanon, fylgbi þeím heibvibri á sumrúm cnn

regn á velrum^ t)ab er sagt, ab frá öræfunura

eystra kæini banvænn austanvindur meb brenh-

anda sóJarbíta, og leib hann stundum áfram sem

raubnr mökkur, vobaligur, hnigu fyrir honum feg-

urstu blóm, er hann beit, og kenndi Jónas spáinabur

á honum forbum*.

16 . §.

Landsliostir,

Sé spurt um frjófsemi landslns, þá má svara

elnsog enir sannsöglu njósnarmenn Jósúa og Kaleb

svörubu forbum, ^^ab landib er mesta afbragb og

flýtur í mjólk og hunángi”^ Landib var vel ræktab

á Krists tímum og helzt til mannmargt til ab óarga

dyr gætu hafzt þar vib; því varb fremur vart vib

Ijón þegar Samson liíbi, og vib birni á dögum

Eljas, heldurenn á KrJsts dögum. |)ó voru ulfar enn

í landinu og bitu saubfé ef vibskila varÓ vibhjörbina

og smalann'^; enn voru þar refsbrœbur (Skakalar)

og bitu þeir fé, og voru slægír sem refar og illir sem

úlfar, og skirrtust ekki vib ab brjóta upp leibi^;

ennþá voru engisprettur og eyddu landib einsog

verstu víkíngar®. A tömum dýrum gátu ekkí

heldur verib orbin stór umskipti frá því er ábur

hafbi verib; höíbu menn enn úlfálda til áburbar

og -gátu ei ánverib^; ennþá voru asnar aJmenníngs

Orðskviö, 25, 23. ») Jóh. 4, 8. =>) 4 Mós. 14, 8.

') Jóh. 10. *) Sálin. 63, 11. ®) Jóel, 1, 6 o. s. fr.

'*)
1 Mós. 31, 17, Matth. 3, 4.
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fararskjóti, er dýrib var spakt ogmeinlaust* *, eii

vígamenn ribu hestum^; gángsein yxn erjubu og voru

vinnudýr. Enn þá hafbi hjartagófci maburinn eng-

an betra verfc afc hjófca syni sínum, er hann var

aptur heim kominn enn Abraham haffci bínfc komu-

mönnum enum ókunnu\ Hundar gengu enn so

aS enginn átti'*, og þóttu þeir ekki betri enn svín,

er enginn Gyfcíngur mátti svo mikifc scrn sjá, en

heifcíngjar í Gergesena höífcu þau^ Enn voru fiski

veifcar í sjó, einkum í Genezaretvatni; enn var

sægur af hunángsflugurn tömdum og ótömdum,

og örnin varp enn uppl á Líbanon-fjulli
,
og smá-

tillíngurinn leitafci ser lífsbjargar í plógfarinu^

Sefcrustréb á Líbanon var afarstórt, vifcar-

hart og ylmandi og afc öllu trjákóngurinn í Gyfc-

íngalandi^, en kunnugt er oss, afc ekki áttu ísraels

nifcjar meira mefc tré þetta enn fjallifc Líbanon

sjálft. A Krlsts hérvistardögum var minna afc vera

um tré þetta enn á dögum þeirra Da^nfcs og Hír-

ams, voru og hvervetna skógar sjaldgæfir í Palest-

ínalandi, því bæfci var þafc, afc innbúar landsins

höffcu eydt skógnum, afc þeir næfcu þarmefc stærri

bygfc 1 landinu afc bofci Jósúa, því er hann baufc

þeim Manassis og Efraims kynþáttum®, og þarafc-

auk höífcu óvinir ósjaldan fellt skógana, er þeir

>) 4 Mós. 22, 21. SaU. 9, 9. Maith.21,5. 5 Mó?. 17, 16.

») 1 Mós. J8, 7. Lúk. 15, 23. •*) 2 Kóng. 9, 10. Lúk. 16, 21.

*) 2 Pét. 2, 22. Matth. 8, 30 o. s. fr.

«) Dóm. 14, 8. Matth. 3, 4. Ezek, 17, 3. Mallh. 10, 29.

Sálm. 104, 16. •) Jós. 17, 15-18.



árásir á landilb\ f)ó óx enn pálmatré

Jeríkó, þab minnti menn á meir enn nokkub tré

annab ab leita himinsins af öllu kappi; leggur þess

er beinn og réttvaxinn og- Jjómar af kollinum elns-

og kórónu, en ávextirnir sem í gull sjái, blöbin

eru laung ogfögur, oghöíbu menn þau fyrir fribar-

merki og til skarts handa þeim er sigur höfbii

unnib^ Vöxtugligir skógar eru ekki í landinu

helga
,

en smáskógar hér og hvar til fjalla
,

eu

þaS eru eikar og furuvibarskógar, einkum á Basan-

fjöllum, en fjalllirapi á bökkunum við Merornsvatn

og Jórdan, og skorti landsmenn bæbi skipa- og

husa- og eldivib; má vera þeir haíi fengib koJ ab

frá öbrum löndum, en þab vita nienn til vissu, ab

þeir urbu ab bjargast vib þurkaban vib, t. a. m.

vínvibargreinir, valJgi’esi^ og annab því óhentugra,

En g'nægb var af aldintrjám í landinu, uxu sum

af sjálfum scr*^, sum ræktubu menn í görbum*.

jþar voru kjarneplatré og baJsamtré, sem bæbi var

brennt til ylms og liöfb til Jæknínga; þar voni

ííkjutré'^, ein tegund af morberjatrjám og voru þau

fíkjutré sem uxu sjálfkrafa og báru ávöxt

tvisvar á ári\ þ)ó voru olíutré og vínvibur

beztu kostirnir af grasaríkinu þar í landi, höfbu

menn olíu þar scm hvervetna í austurlöndum til

vibmetis, til brenslu**, til smurnínga®, og til Jækn-

>) Dóin. 9, 4S. Jóh. 12, 13. Opinb. 7, 9.

~
3) Matlh. 6, 2S. -*) Lúk. 19, 4. *) Jóh. 18, 1. 20, 15.

") Jóh. 1, 51. 0 Matth. 21, 19, *) Matth, 25, 3,

») Mattli. 6, 17.
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ínga* *» öldúngurinn Jakob haffci heitib Júda vín-

Yilbnum% enda matti og óspart sjá hann í Júdeu

og gegndi þab undrum, er vínberja brúskarnir voru

nœr því alin ab lengd Vínviburinn 6x einkum

a hæbuni og í fjalllendi, X)ó óx hann. og í vín-

görbum nibur tQ dala og þab var sannnefni ab

kalla víngarba þessa garba**; ab sönnu settu menn

þar tré í moldu, en hlóbu í kríngum þau smá-

garba og múra og hlííbu þeiin meb turnuin og

höfbu þar gób húsakynni ef ríkir voru, þar bjuggu

umsjónarmenn og skyldu þeir hafa gál á, ab ei

kæmi óargadýr og gerbu usla í garbinum; af slík-

um dýrum voru engispretturnar hœttuligaslar,

skabrœbismestar og verstar vibureignar, bar vind-

urinn þær áfram í ógurligri mergb, svo hvergi sá

auban himin,og gjörSi vib þab myrkva mikin^

Mest óx af raubum vínberjum í landinu og voru

þau nær því fullþroska í júnímánubi, en vínupp-

skeran sjálf var þó ekki fyrr enn í september, og

jók þab á dýrbir Jaufskálahátíbarinnar, er bæbi var

súngib og margt annab haft til skemtunar, Vín

blöndubu menn jafnan vatni er drekka skyldi, því

vínib var megnt og mjög áfengt eingaungu, einkum

hinljúffengu vínin®. Bæbi vín og olía var almennur

kaupeyrir. En skyldi vínib senda og þab var

fyrir skömmu tekib úr vínpressunni (er var grafin

1) Mark. 6
,

13. Liik, 10, 34. Jak. 5,14, IMÓJ. 49,ll.

*) 4 Mós. 13, 23—24, *) Matth. 20, 1. *) Jóel 1, 4 o. s. fr.

Postg, 2, 13.



97

í jörb nibur og steinlögb innan á alla vegu) og ef

gángur var í víninu þá er þab var tekibin* * henni,

mátti alla vanib vib hafa ab ei væru gainlir lebur-

helgirnir, ella rifnubii þeir aubvelcllega— því eptir

venju austurlendínga létu nienn vín koina á skinn-

helgik Meb því ábur hefir verib vikib á víblendar

heibar og iniklar hjarbir, munum vér enn nokkru

vibbæta og geta um graslendib í dölunum og á

inörkunum; gi'aslendi þessi voru fallin til akurirkju

en ei til heitar, haíbi Móses svo til œtlab er hann

skipti landinu, ab ísraelsnibjar ei skyldu komast í

slángur vib heibíngja og taka svo upp cptír þeim

lesti og ósibu; landib var og víba svo vel fallib til

akurirkju ab sjaldan þurfti ineböl til ab hæta hana

(t. a. rn, salt til áhurbar)^ hygg og hveiti voru

sábjurtir landsmanna^, og var ágóbinn nærhundrab-

faldur einsog Kristur tekur til orba í dæmisögunni^

Kornskeru var lokib um hvítasunnu, þá vár kornib

troðib úr staungunum og trábu uxar^, og kjarninn

hreinsabur frá fisinu meb kornrekum^, og er því

var lokib var þab fœrt í hlöÖu^ Ef aS nú upp-

skeran var svo góð, ab kornið varb eígi þreskjað

fjTrenn leib að vínuppskeru, og ef vínuppskeran þá

var svo gób, ab henni varb ekki lokið fyrir nj'jár, þá

er sáðtíb hyrjaði að nj'^ju, þá inátti scgja, ab gub

heíði geíið inikla árgæzku”,

J) Matth. 9, 17. Lúk. 14, 35. =*) 5 Móg. 8, 8.

*) Matth. 13, 8. =) 5 Mós. 25, 4. ®) Lúk, 3, 17.

») Lúk. 22. 31. Matth. '13, 30. •) 3 Mós. 26, 5.

7

t
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|)ó spámaðuvinn scgi: gub cigi gullið og silfrið

scm er í landinu” þá megum ver ekki œtla, að gull og

silfur sé tekið ur íjöllunum í Judeu, heldur er liér meiut

til allrar veraldarinnar gulls og silfurs, einkuni þess er

flutt var á fönisiskum byrðíngum frá austurströndum

Afríku til musterisgjörðarlnnar; en málmar voru

þó í landinu, bœðl járn og kopar, einkum í bcraði

því sem Assers kynþáttur bygði% því þar er járn-

grjót, og útúr fjöllunum má sprengja kopar^ Meðal

annaiTa steinategunda er Granítsteinninn og Jasp-

issteinn í Júdaíjöllum, gips og kalk^, og marmari

í Gaza og jarðarbik (Asfalt) vib dauðahaf.

17. §.

Skipti u laiidinu,

Náttúran sjálf hefir skipt landinu þarsem áin

Jórdan er, bafa menn og bvergi umbrcytt þeim

skiptum; skilur þá landib vib fljót þetta, og bcitir

að vestanverðu landib fyrir vestan Jórdan, en

binumegin landib fyrir austan J órd an, og béld-

ust þessi skipti á landinu frá því er ísraels niðjar

komu þángab, þá er þab var fyrirbeitið land; því

fyrir vestan Jórdan lá þab land, er Kanaansland íiét

réttu nafni, bib sannkallaða belga land, er drottinn gub

baíði heitib þjóð sinni,ísrael'**. fJví gjörði og Jósúa

skýlausan mun á landinu fyrir austan og vestan

Jórdan, er það fyrir austan skyldi vera eign þeírra

0 5 Mós. 33, 2S, *) 5 Mós, 8, 9.

•) S Mós. 27, 2. 5 Mós. 2, 2"».



kynþatta, Rúbens, Gaðs og ens halfa kynþáttar

Maiiassis, er banii heyrti ab þeim lék hugur á

þessum herubum, eptir ab þau voru unnin meS

storvirkjum, en Jandib ab vcstanvcrðu skyJdi vera

gubs eign\ Fyrst v ér höfum svona áreibanlega sögu

fyrir oss ab hera um skipti á landinu, er einsætt

að fyJgja henni hér, þo það kynni ab sýnast sem

hctur ælti vib ab skipta landinu í rómverskt lands-

höfbíngjadæmi og tvö fjorbúngshöfðíngjadœmi, þegar

ekki er á annab litið, enn landsstjornina á Krists

dögum. En þóab Heródes AntípaS* hefbi bseði

löndin til umrába, norburhluta landsins fyrir vcstan,

og suðurhlutann fyrir austan, og gjörbi af eitt höfb-

íngjadæmi, héldu mcnn þó gömlu skiptunum í

hversdags viðræðum, cr náltiiran hafði húíb til, og

var fyrir því ásigkomulag landsins og þjóbsagan

að þessi skipti héldist\

18. §.

Landið vestamnegin Jórdanar.

Enii fyrirheitna landi var úthlutað tíl kynþátt-

anna strax eptir ab þab var unnið, og var Kanaan

þaunig skipt í lO fylki, og héldust þau skipli meban

gefinn var gaumur að ættunum; eigi voru fylki

þessi jafn stór ebur voldug, en þó var séb fyrir

því, að landii: væri ab því skapi scm þeir v'oni

margir er þar skyldii taka hólfestu, og hét hvert

fylki því nafni er forfabir ættleggsins hafbi heitib.

>) Jós. 22, 19. Matth. 4, 25.



4

— 100 —
Jíida ætt skyldi aldrci undir lok líba, var og kyn-

þáttur hans sá eini er þjóbin hefir nafn af tekib og

hefir þa'á vibhaldizt sífcan, var og þessi ættleggur

nfjaunmestur og voldugastur er fyrirheitna landiS

var LinniS, enda tók hann og þann hluta lands er

víbastur er uiu sig, allt aS daubaliafi og nábi ut

til Filistealanda, ásamt fylki Símeous ættleggs, er bjó

litlu sunnar þar er meiri var aubn landsins; var

þab bæbi, aS Filistear voru háskaligustu óvinir, enda

voru Jíuleumeun færastir til landvarnar. Fyrlr norSan

Juda- og Símeonar-kynþætti bjuggu þeir Benjamíns

og Dans kynþættir, bjó Benjamíns vib Jórdan, þar

er hun fellur í dauðahaf, en Dans út betur ab

mibjarðarhafi; voru þessir ættleggir mjög rnannfáir

á hinum seinni tímunum, en Efraims kvnþáttur

mannfleiri, voru og í honum miklir hermenn; bjó

bann og annarr helmíngur Manassis kynþáttar mill-

um Jórdanar og mibjarbarhafs; bjó Manasse norb-

ar. |)ar norðar tóku þeir kynþættir Issaskars, Se-

bulons, Assers og Naftalis sér bólfestu, og náðu

lönd þeirra fram meb endilángri Jórdan, og bjó

Naftali vib uppspretturnar, þar er hiin kom úr

flöllunum. En þá tók vib ríki Fönikumanna sem

bjuggu vib miðjarðarhaf, við Karmel, er laud Man-

assis kynþáttar endabi. J)ær 48 borgir sern Levís

ættmenn skyldu taka, láu hér og hvar í löndum

hinna annara kynþátta.

J)egar Kristur var á dögum, var landinu skipt

í Júdeu og Samaríu, ætluðustRómverjar til ab það
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væri eitt skattland, (er þess abur getib, þar crtalab

var um landstjórnina)
;

var Pontíus Pílatus þar

landsstjórnari þá er Kristur var krossfestur, en átti

þó annann yfir sér, en þá vav Galílea Inð þriSja

fylki, lá þab skattland nyrSst, vestanmegin Jórdanar,

og var vesturhluti þess fjórbúngs er Heródes An-

típas hafSi. J)ess skal síbar getib livílík aS voru

hin helztu einkunn innbúa í hverju þessara fylkna;

þess skal og getib, hverjar voru hinar helztu borgir

þeirra.

A. Júdea.

MeÖ því aÖ þetta herað var aöal-aSsetur niSja

þeirra Júda og Benjamíns, og meb því þar lá en

frœga Jórsalaborg og rústir musterisins forna mitt

í borginni, þá námu menn þaS fyrst abnýju, þeir

er aptur hurfu úr úllégÖinni, og létu sér meir um-

fínnast iim leiÖi og bænhús feðra sinna enn mak-

indi og velgengni, er þeim heíbi hægt verib ab

njóta 1 útlöndum með styrk landstjórnarmanna þar.

I)að á einkum lieima hjá Júdeurnönnum, er fyrr

er sagt um þjóberni og lundemi fólks þessa þegar

Kristur kom; þessum var það sannnefni að heita

Gyðíngar, þóttust þeir vcra þjóð sú er Messías skyldi

fæbast af, þóttust vera verðir musterisins og vel

hafa til gætt að viðhéldist venjur feðranna, þvíþótti

þcim sem þeir væri rétt bornir til ab fá Messías,

er þeir svo lengl höíbu gjört sér von um, þó bjöguð

vœri, og gjörðu þeir svo enn, þótt þeir dag frá degi
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hcl5u gjört sig melr og mcir ómakliga lil aS heila

Abrahams börn, og sú þjó8, er guð öörum fremur

hef8i tekiS að sér, er þcir voru munaSargjarnir,

gjálífir, prettóttir, fégjarnir fram úr hófi, fullir fjand-

skapar gegn öbrum þjóSum, svikulir og upphlaups-

gjarnir mót keisara, er þeir svariS höfbu trúnaS-

' areiS, og þab sem verst var, aS mennirnir voru orSnir

skinhelgir hræsnarar og spottuSu þarmeS guS. J)essi

siSaspjöll má um kenna hinum lögvitru og heldri

mönnum, er gjörspilltu fólkinu; voru f;ur í ísrael

er ei drógu dám af slíku, eSa voru slíkir sem Na-

thanac], ab byggi yfir góSrisál, Mebal fólksþessa,

er allt um þaS er frægt orbiS um lángan aldur,

lifbu enn einstöku manneskjur af DavíSs ætt, strjálar

hér og hvar og gætti þeirra lítib. Allir vissu aS

Messías skyldi fæbast af DavíSs œtt; menn bjugg-

ust og vib aS Messías mundi verSa jarSneskur kon-

úngur, en þó var fólk af œttinni mjög svo fátækt,

og hafSi lítin höfSíngjabrag, og er þessi ætt ekki

á nafn nefnd þegar þaS var afráSiS af þjóbinni ab

selja Símoni Makkabea landsstjórn í hendur og

æSstaprests erabættiS og hvorutveggi skyldi gánga í

erfb, en þaS var þó áskiliS, aS tignin sem spá-

mennirnir höfbu um spáS skyldi verSa DavíSs ættar

síSar; því var viS því gjört, aS enginn spámaSur

ákvaS öSruvísi ef sannur var,* og benti þaS öllum

trúubum á tímann, sem þeir gjörSu sér von um, cr

annarr Eh'as mundi koma* og smyrja nibja Davíbs,
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er væri réltkominn af Ísaís konúngsætt^ En þab

er bæbi, aS guð getur gjört gott úr öllu, enda var

fyrirlitníngin, scm Davíbs ætt var komin í, tilþess,

aS gu8 lét liana vcra fría fyrir ofsóknum konúng-

anna frá ídúmeu. |)ess er getið í sögum, aS nokkrir

af Krists ættmönnum voru teknir og færSii' fyrir

Domitían keisara, er bonum þótti ekki tryggt undir

þeim ab eiga, en er keisarinn sá, ab þab voru

menn sem einkis áttu iirkosta, voru félausir menn

og bændur, lét hann þá þegarlausa og þótti sem

ekki þyrfti ab óttast slíka.

Auk Gybínga bjuggu Filisteanna og Edomít-

anna afkomendur einnig í Júdeu. Filistealand nábi

meS endilángri sjáfarsíðunni og lá vcl fyrir kaup-

verzlun aS vestanverSu, en stórir hamrar voru

austanmegin til hlífbar landinu, er var flatt og binS

hinum beztu landkostum. í forneskju böíSu Filist-

ear verib mjög voldugir og hraustir, fékk og Jósúa

ei heldur unniS borgir þeirra", bétu konúngar J)clrra

Abímelckar á dögum jDeirra Abrabams og ísaks.

llíkisstjórnin var bandamannastjórn. A dögum Jicirra

Elís og Samúels þoldu Gybíngar bvaS mest ofríki

Jæirra, en Davíb vann þá þcgar, ábur bann varb

meir enn smalamabur, og síban, cr hann varb kon-

úngur, og voru J^ær sigurvinuíngar DavíSs mjög

ágæltar, voru jDCÍr úr J^ví unnir og undírlægjur

I:>artil skiptin urbu á ríkinu. En J^á óx ab n^'ju

uppgángur Filistea er eigi sálu breystimenn abríki

») 1 Makk. 14, 41. *) Jós. 11, 22.
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Davíbs kojiúngs svo seni veriS liöföu þeir Úsíasog

Ezekías og rébust þeir þá ú Qallbygbir Júdeu-

manna. En svo fór ab lokuni, ab land þeirra var

lagt undir Assýriska og Egipzka ‘ og fór svo fram

þartil þeir ú dögum Makkabea, og úr því, liðu

liúft os' leitt meS Júdeumönnum.

Idúmea lá syðst í Júdeu, og því syÖst alls

Gybíngalands^, og því skilur bana á við landamerki

Týrusar og Sídonar, er norðast eru. Hefir ídúmea

tekið nafn af Edomítum eða Edoms (þ. e. Esaús)

nibjum, var fólk þetta mjög harðsókt og liíbi af

dýraveibum, fór þab suður á bóg til Seirsfjalla

og rak Hóríta af landi brott og tók landib allt

ab rauðabafi, en lét Jakobs ættmenn balda því

landi er þeim bentabi bezt, er þeir fóru um mcb

bjarbir sínar; en er Esaús ættmenn böfbu tekib

sér bólfestu lögbu þeir stund á verzlun og band-

iðnir; voru þeii' jafnan óvinir Gybínga frá dögum

Mósis til þess er Davíð var á dögum^ En þó

kom þeim það fyrir ekki, því Davíð lagbi undir

sig allt land þeirra'^, og stukku þá margir Edomítar

af landi brott, og cr euginn efi á, ab vib þab eru

bandyðnir þeirra komnar til útlanda. En eigi

sátu þcir af sér færi að kornast úr ánaubinni, og

þótti því betra er fyrr var ab þeir segbu upp trú

og bollustu^, og er svo var kornib, voru þeir binir

Zefan, 2, 4—6. =) Mark. 3, 8,

3) 4 Mós. 20, 17. Sálm. 83, 6—7. 2 Sam. 8, 14.

2 Kóng. 8, 20.
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verstu óvinir Gybínga, og þóui ærin gleti í aS eyba

Júdeu, er landsmenn voru iitlægir í Babýlon
;
hlaut

Daríus Hystaspis ab veita þeim lib er heim komu

mót óvinum þessum, þó náskyldir væri, og sló

Antíokus Epífanes ekki hönd í móti að fií slíkra

manna libstyrk, en svo lauk, aÖ þeir Júdas Makka-

beus og Jóhannes Hirkanus unnu sigur á þeim, svo

gjörsamligan, aÖ þeir urbu undirmenn Gybínga,

og hlutu þaráofan ab taka að þeim Mósis lög,

Borgir.

Höfubborgin var Jórsalaborg(Jerúsa]em); þar

fór fram landsstjórn Júdeu; þar áttu hinir

fund; þar var helgistabur allra þeirra sem trúbu á

gub; þar var borg sem liverjum útlendum, er þar

kom, mátti finnast mikib um; þar var borg sem

miklar sögur höíbu frá gengib, og mátti hverjum

mikib um finnast, hvaba trúar sem hann var; þar

var borg sem hverjum kristnum manui er einsog

helgistabur, því þar kenndi endurlausnarinn, þar

gjörbi hann kraptaverk
,
þar leib hann, og dó, og

reis upp frá daubum, og þar varb hin fyrsta kristni

meb abstob heilags anda. Menn telja þab mjög óvíst,

hvort ab borg þessi inuni Salem verib hafa, þar er

Melkísedek var
,

prestur gubs ens hæsta ^
,

ebur

'

hvort nafnib Jerúsalem muni komib af nöfnunum

Salem og Jebus^; ebur hvort þab á sér þýbíng, og

merki .^gribastab”; en þó má meb sanni segja, ab

borgin var af Kristi sjálfum köllub absetur kon-

J)
1 MÓP. U, 18. Jós. 15, 8.

#
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úngsins mikla', og urbu þá fleiri til afc kalla hana

heilaga enn spamaburinn Jesajas einúngis’, og meira

var þá ágæti hennar, enn ab menn minntust hennar

í svardögum, og veittu hcnni svo slíkan heibur ab

hneixli varb ab. J)ab má til sanns fœrast ab kalla

hana gribastab, þegar á þab er litib einúngis, ab þar

var fribarhöfbínginn mikli, og ab hann lét þaban

kenna orb fribarins, en ab öbru leiti var horg

þessi lík orustuvelli alblóbugum. Lengi fram, cptir

daga Jósúa, vörbu Jebusítar hinn efra hluta bæar-

ins, þá er kynþættirnir þeirra Júda og Benjamíns

höfbu tekib lilnn nebri hlutann, en þar kom ab

lyktum, ab Davíb vann alla borgina^, fœrbi bygb

sína þángab frá Hebron, og sat hann þar og bans

eptirmenn síban. Enn illa vannst þeim ab verja

hana, þó þar væri vígi gób, leib og ekki á laungu

ábur borgin var tekin af Sísak frá Egiptalandi og

skömmu síbar af Jóasi frá Israelsríki’^ oa evbilöobO v o

ab lokunum af Nebúkanezar frá Babjdon^ En

er Júda nibjar komu aptur til landsins, hlutu þeir

ab víggirba borgina ab nýju, og vera þó á mcban

búnir til bardaga, voru þó vjggarbarnir ci svo ram-

gjörvir, ab duga mættu mót Antíokus Epífanes, vorii

þ\T síban bygbir ab nýju, eu gjöreybilagbir afRóm-

verjum, svo þeiiTa sá engan stab síban, létu og

Rómverjar sér mjög annt um ab borgin yrbi eybi-

lögS meb nafni og ágæti, því breyttu þeir nafninu

Matth, 5, 35. Jes. 48, 2. ®) 2 Sam, 5.

*) 1 Kóng. 14, 25. 2 Kóng. 14, 13. *) 2 Kóng. 25.
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og* köllufcu ^^Ælia Capitolina^’. En ekki var meira

um fribinn ab vera innanbrjósts bja innbiium borgar

þessarar, er þar attu föburland, enn svo, ab þeir urbii

til ab taka spámennina af lífi, grýta píslarvotta og

krossfesta sinn endurlausnara.

X>ab álti saman hversu borg þessi lá og þver-

lyndi bæarinanna. Norbanmegin er landslag bratt,

og landib efst jafnbátt Zíonsfjalli sem borgin stendur

á; er ballinn jafn, svo ekki skilja dallr borgarstæbib

frá landinu utanborgar; en hvervetna annarstabar

ab, á þrjá vegu, cr ab gánga uppámóti til borg-

arinnar^ því bæbi er þab, ab Jandib er því brattara

sem nær kemur borginni, og diiipir dalir skílja bæinn

frá útlendinu, hæbum og fjöllum. Vesturbluti dala

þessai'a hefir tekib nafn af Gíhonfjalli og er kall-

abur Gíhon; en suburblutinn var dalurinn Hinn-

on ebur Gehinnon, er mjög liefir verib óþokk-

abur, var þab í dal þessum ab menn blótubu Mólok,

bib bræbilega gob, barnablótum"; köllubu mcnn bann

elnnig Tófet, þ, þ. trumbudal, er menn letu slá

trumbur og leika á bljóbfæri, ab ei mætti beyra óp

þeiiTa er blótab var\ En eptir ab gobib var

brennt í dal þessum, og allur viburbúnabur þessa

viburstyggiliga blótskapar, var dalurinn einsog vobi

öllum þeim sem trúbu á gub, og þótti sem absetur

fordæmdra mundi vera þar í Gebenna^ Skamt

fvrir sunnan Hinnon lá Hakeldama, blóbsakurinn,

') Matth. 20, 17, 18. ®) 2 Kóng. 16, 3.

“) 2 Kóng. 23, 10. ‘) Matth. 5, 22.
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er keyptur var til legstabar handa ferbainönnum,

fyrir liöfubsfé þab er Jiulas haíbi tekib\ Ab aust-

anverbu var Kebronsdalur eba Jósafatsdalur,

og skildi musterib fra olíufjallinu, uin hann rann

Kebron, þar voru inargir fagrir sábgarbar og leibi

mörg, fóru menn ab dæmi konúngsins sem gaf

dalnum nafn sitt, meb því og menn ímyndubii sér,

ab þar mundi upprisa og síbasti dómur frainfara^

|)ab var næsta torsókt fyrir óvini ab komast yfir

dali þessa, er svo voru djúpir, og upp ab borginni,

er lá svo ofarliga, og þartil var borgin víggirb

þreföldum inúr, ramgjörvum og mesta mannvirki,

voru girbíngarnar áfastar hvor vib abra
,

var og

einkum þörf á þeira ab norbanverbu, er háfir hamrar

hlífbu stabnum annarsstabar. þab er sagt, ab á

múrunum væri virki gjör í ferhyrníng, og ab á

yzta múrnum væri 60, en þá 14 á hinum öbrum,

og 90 á hinum þribja. J)ab lætur nærri, abborgin

muni verib hafa hálfönnur míla umhverfis, og þegar

Kristur var á dögum, voi‘u nær því 150,000 bú-

fastra manna í henní, en þarabauki voru endrum

og sinnum gTÚi manna fráútlöndum, er fóru kaup-

ferbum til borgarinnar, og margir Gybíngar, er sóktu

fróbleik ab Gamalíel og hans líkum, eba einhverjum

lögspökum manni
,

og ótöluligur grúi manna á

hátíbum, svo ei gátu fyrir komizt innanborgar, en

urbu ab vera í smábýlum þar í kríng, eba tjalda úti

á mörkinni, og voru þó bæarmenn svo gestrisnir ab

*) Matth. 27, 7-8. 2) Jóel 3, 7 o. s. frv.
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eif^i máttii þeir fé taka þott þeir lébi hús þeim er

komnir voru til bænagjörta í musterinu^

Borgin sjálf ber þess og menjar ab landib er

gvýtt Zíonsljallib er hyrníngarsteinn hennar, en

hin önnur fjöll, er borgin stendur á, eru hæbirer

gánga af því, og kallast því borgin Zíon^ jafnan

og borgarinenn Zíons börn. Zíonsfjallib sjálft ]á í

sunnanverbri borginni, var þar á reistur hinn efri

hluti hennar; hin fjöllin er borgin var á bygb hétu

Akra, Móría og Bezetha. Akra lá í norbur frá

Zíon og var þará reistur hinn nebri hlutibæjarins;

en þá var Móría í austanverbum bænuni, þar

stób musterib, en fyrir norban Móría Bezetha,

og er þar eigi reisugligt, eru þar götur mjóar og

kotúngabýli, og er lítib þar um aS segja utan

þab, ab sagt er ab Heródes mikli hafi þar höll gjöra

látib og prj'dt þarmeb þcnna hluta bæjarins. Eí

menn kynni ab fj^sa til aS sjá hversu musterib var

gjört í hinni helgu borg, þá er ab fara inu um

þab borgarhlib er saubahlib heitir, og er eitt mebal

þein'a 10 hliba sem á eru borginni^, eba inn um
eitthvaS þab borgarhlib sem veit til olíuíjallsins; ab

austanverbu er þaban ab gánga upp tilniusterisins'**,

og Ijómar þab allt af fannhvítum steini og gulllit-

I) Mattb. 26, 17.

*) t. a. m. Sálm. 132, 13, 14, og er ei annaíJ að sjá hér, enn

musteriö hafi hyggt veriö á Zíonsfjalli , en ])ess er ai5 gœta, aö

fjalliö Mória er taliö meö Zion og hvorutveggju hölluö Zíon

einu nafni.

3) Nehem. 12, 39. Jóh. 5, 2. -*) Lúk. 18, 10.
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ubu þaki, var þaS reist á sama stab og Saloinon

hafbi þab hyg'gja látlb í fyrslu, viS hlöbu Ornans

jebúsíta, þar sem drepsóttinni linnti^, ogþóttiþeim

kynþáttum Juda og Benjamíns sem þessi stabur

væri enn saraeign þeirra beggja^; haíbi og Serú-

babel svo til ætlab, ab musterib sem hann lét gjöra

skyldi í öllu vera svo gott og vandab sem verib

haíbi hinn fyrri helgistabur þjóbarinnar, þótt efni

hans væri helzt til lítil til slíks mannvirkis; aS vísu

mátti heyra, ab gamlir menn létu illa yíir nýja must-

erimi, er þeir báru þab saman, svo lítilfjörligt sem

þab var, vib slíka skrautbyggíng sem ábur haíbi

verið, cn úngir menn voru næsta giabir, og Haggaí

spámabur hét landsfólkinu því, ab gub mundi skreyta

musteri þetta og gjöra þab fagrara enn hib fyrra

hefbi verib, kvab gullib og silfrib vera hans eign*;

rœttist og þab sem spámaburinn sagbi, fremur ab

því, ab Kristur kenndi þar, er einn átti ráb allra sann-

inda, heldurenn abþví, abHeródes mikli skreyttiinust-

erib meb feykiligri vibhöfn, ab hann mætti vaxa í

augum Gybínga og sjálfuin finnast mikib um sig'*.

Tveir voru garbar umhverfis musterib, annarr utar

en annarr innar. Sáerutar var, var kallaburheiðmgja-

1 Kron. 21, 18 o. s, £r.

“) Sálni. 78, 68. Jósúab. 18, 28. Hagg. 2, 6—9.

4) Heródes bó£ musterisbyggínguna 22 árum £yrir Krists

burö, og var J)vi verki ei lokiö fyrr enn á dögum Agrippa ens

ýngra, 64 árum eptlr Krists bnriíj fór þvl verk petta fram um
Krists dagu tJóIi, 2, l9—20), pó mun ci cfamál, aö beðiö liafí

sniiöiö stÖku sinnuin.
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garbar, varliann gjörr ineb gángboguin oglaungum

stólparöbuin, og bar Salómons gángbogi af öllum

öbrum, bann lá vib austanverban garbinn^; var bann

bæbi einliverjar helztu menjar ens gamla musteris,

er svo var ágætt, og svo ranigjörr, ab bvorki haíbi

hernabur né aldur náb ab vinna á bonum. Úr

garbi þessum var þab er Kristur rak sölumenn og

kaupendur, ersaurgubustabinn mebprángi, og glöptu

fyrir þeiin er voru á bæn fyrir innaní musterinu^;

nafniS á garbinum sýnir, ab þar máttu einnig heib-

íngjar vibhafast, Má og vera, ab bér hafi samkunda

eba musterisskóli verib, og væri þab hér er Jesús,

þegar bann var 12 vetra, spurbi og svarabi ritnínga-

fróbum mönnum^ l3ab er og ætlan mamia ab

bér væri musterisbustin, er freistarinn vildi aS Kristur

skyldi hlaupa nibur af\ En þá voru nú margar

tröppur upp ab gánga til þess garbsins er innar var,

og skildi hann múrveggur allmikill frá heibíngja-

garbinum, tók þá vib sá bluti garbsins sem næstur

var, og kvennagarbur var kallabiir, er konur skyldu

Qær vera belgistabnum enn karlar, en þó máttu allir

gánga gegnum kvennagarb og vera þar ef vildu.

í garbi þessum nam Kristur stabar, er bann sá ena

félitlu ekkju láta hvítínginn í fátækrasjóbinn^; garb-

urinn var gjörr í fcrbyrníng, og útí hornunum voru

berbergi banda holdsveikum mönnum, skyldu þeir

sem þóttust lieilir orbnir af sjúkdómi þessum sýna

’) Jóh. 10, 23. Postg. 3, 10. 5, 12. Matth. 21, 12.

=*) Lók. 2, 46. *) Matth. 4, 5. Mark. 12, 41.
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sig þar prestunum^; þar var og herbergi handa

þeiin er gubi höíbu bindindisheit unnib (Nasíreuin),

skyldu þeir þar t. a. ni, raka höfub sín og þvíum-

líkt^ f)a var nœr enu helga musteri þjóbgarbur-

inn, og var míigurinu í austurhluta hans en prest-

arnir í vesturhlutanum
; í prestagarbinum var ofn

gjörr, máttu menn hans ei án vera er þeir gengu

berfættir, en gólfib lagt marmara; her var altari

til brennifórna, lá hjá því salthrúga er salti skyldi

sá á fórnarkjötib^; altari þetta stób á iniÖju góJfi,

og var ault rúm milli þess og þess hluta musteris-

ins sem hclgur var kallabur'^, var þab umgirbt mcb

lágum pilárum og mátti enginn koma þar inn fyrir

nema prestarnir einir. í þeim hluta niusterisins er

helgur var, ogKristur kallabi helgan, slób hinn vígSi

Ijósastjaki
,

borbib meb skobunarbraubunum og

altari til reikclsisfórnar. |)ó nú altari þetta ei stœbi

í þeim hluta musterisins er öllu var hejgari, er þab

’) Matth. 8, 4.

®) Postg. 21,24,26. Þaövnrgjört vlö J)vi i lögxmi GyÖínga, aíí

guöi skyldi heit vinna, voru og heit injög tiðhuÖ meöal Jseirra

og með ymsurn hætti, hétu meim guöi annaöhvort fórnum eður

fégjÖfum til helgidómsins, eöur hétu föstu og hófsemi og köll-

uöust J>áNasirearj skyldu J)eir eigi vin drekka eöur aöra áfenga

drykki og eigi skera hár sitt meöan á heitum stóö, (4 Mós. 6,

1—21) og varafti J)aÖ lengiir eöur skemur eptir J)ví sem á stóÖ, aÖ

inenn voru himdnir viö heitiÖ, stundum alla æfi^ unnu menn og

ýmist sjálfír heitin en vmist foreldrar. Þessir eru nafnkenndastir

J>eirra manna er heit unnu: Samson hlnn sterki (Dóm. 13,

5—14) og Sainúel (1 Sain. 1, 12), Jóhannes skirari (^Lúk, 1,

15) og Páll postuli (Postg. 18, 18. 21, 24).

=») Mark. 9, 49. '*) Matlh. 23, 35.

4
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þó talifc þar mefc; má vera afc komifc hafi af því, afc

þafc stófc gagnvart lionum og œfcstipresturinn kom þar

mefc frifcþægíngarfórn einusinni á ári\ Millum þess

liliita musterisins er helgastur var (allrahelgasta) og

ens helga hlutans var tjalcl mikifc og þykkofifc, voru

þará gjörvir Kerúbar", ofnir mefc tjaldinu; þafc rifn-

afci í sundur, þá er Krlstur lézt*. Mefcan samkundu-

tjaldbúfcin var vifc lýfci^ þá var í afcalhelgidóminum

sáttmálsörkin
,
og í henni geymd lögmálsspjöldin;

þar var og gullkannan mefc Manna í og Arons-

stafurinn alblómgafcur. En á Salómons dögum var

ei annafc í afcalhelgidóininum enn sáttmálsörkin og

lögmálsspjöldin, og á dögum Krists var þar hvorki

eltt né annafc. Helgir dómar frá dögum fefcranna

*) Ebr, 9, 4.

®) J)aÖ var trá ebreskra manna og margra annarra þjó&a l

fornöld, aö kostir peir allir, afbrigöi og atgjörvi, sem |>eir uröu

varir hjá nianninum og í náttúrunnar riki, væri hverr öörum

nákvœmlega sameinaöir einsog limir á einum likaina, og |)vi

gjeröu þeir niynd nokkra, nö ])á mætti sjá þar alla saman
,

þessi

mynd var Keráb hjá Ebreskum, en Jaö var inynd uxa, manns,

Ijóns og arnar, (sem sjá má i spádómsbók Esekias 1, 4 o. s.

fr., 10,1 o, s. fr, og 2 Mós, 25, 18. 37, 7); skyldi Ijóns- og uxa-

inyndin svna afl og styrkleik, en mynd manns og arnar vit og

glöggskygni 5 en fyrst aö ná kostir allir, afbrigöi og ágæti voru

satneinaöir i Kerúb, þvi táknaði hann {>á ekki sjálfan guö?

hebreski maönrinn svarar: vegna Jiess, aö eiginlegleikar hverrar

veru.eru annaö enn veran sjálf, Kerábartákna einángis eiginleg-

leika guös, almælti og speki o. s. fr,, en almœtti, speki o. s. fr.

eru ekki sama sem guö^ guö heíir þessa eiginlegleika, en er

annaöj {)vi er hann ætið hjá Kerábum sinum, ogfylgja þeirhonum

jafnan, og þó er sitt hvaö, peir og hann.

3) Mattb. 27, 51, •*) 2 Mós, 25, 10.

8
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voru ab mcstu undir Jok libnir, cn þab sem eptir

var var sunit geymt í loptherbergjum þeím, er yfir

voru því er heilagt var og* helgast musterisins, og

sumt í herbergjum, er gjörb voru utífrá til hlibanna;

má vera ab í einu þessai*a herbergja hafi lœrisveinar

Krists saman komib, er heilagur andi kom yfir þá

á hvítasunnudegi k Lýsíng þessi er allstutt á slíku

musteri, sem er eitthvcrt hib frægasta af öllum í

veröldu, slíka ímyndun og hjátruarfulla sem Gyb-

íngar gjörbu sér um helgi þess, ab þeim þótti þab

mesta gublast
,

ef nokkur vogabi ab fá sér til orba,

ab þar mundi ab koma, ab þab yrbi í eybi lagt \ En

þab lá þó fyrir, ab þar skyldi ei steinn yfir steini

standa, sá er eigi væri nibur rifinn. A Móríafjalli ab

norban- og vestanverbu lá kastalinn, var hann fyrst

bygbur af Antíokus Epífanes, en síbar unnínn af

Símoni Makkabea og by’^gbur ramgjörvar, síban var

þetta vígi mjög bœtt af Heródes rníkla
;
hann breyttí

nafni þess, og kallabi Antonía, til heiburs vib Anto-

níus, í stab Barís, sem þab haíbi ábur heitib; síbar

bættu þab Rómverjar, svo hægra væri ab halda fólki

í skefjum, á hátíbum einkanlega^ A Móríafjalli

var og þínghúsib og höll jarlsins fyrir

framan hana var grundvöllurínn hækkabur meb

steinleggíng af allavega litum steini; þángab gekk

Pílatus út til rábherranna af eptirlæti viS þá, er

hann vissi, ab þeim þótti mikib fyrir ab gánga inn

til hans, heibins manns, ábur þeir hefbi neytt páska-

Postg, 2, *) Pcstg. 6, 13. ®) Postg. 21, 22.
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lainbsiiis^; hcr setti haim og sat ab domi, úti, ab

sið Rómverja. þegar komib er frá Móría yfir hrattar

og ósléttar götur til útsuðurs, verður þar fyrir Akra;

nafnið er griskt og þýðir tind, því Antíokus Epí-

fanes lét þar gjöra vígi, að þaðan mætti sækja must-

erið, var Akra þá hærri eim Móríafjall og þvílétu

Makkabear lœkka það, að ei væri það jafn-hættulegt,

ef musterið yrði sókt þaban. En að bryggju er

upp að gánga til Zíonsfjalls, og tckur það hærra

enn öll fjöll önnur er borgin stendur á; þar sat

Davíð konúngur, í vígi því er haim hafði unnið af

Jebúsítum, en á dögum Krists sat þar æðstiprestur-

inn. Nálœgt Zíon bjuggu þjónustumenn musteris-

ins, þeir er minnst kvað að (Nelimm), þar á hæð

nokkurri er Ófcl hét, og lá í millum Zíons og Móría^

Vér höfum nú gjört við, að menn skyldu hafa

gcngið gégnum borgina og byriað ferðina austanað,

og komið svo útúr henni útnorðursmegin. jDenna

veg gekk Kristur er hann bar krossinn, og kon-

urnar frá Zíonsborg fylgðu honum og grétu. J)ar

fyrir utan bæinn er hæð nokkur, eigi há, og heitir

Golgata; margir iDgjörðameim höíðu verið þar af lííi

teknir, en eittsinn stóðu þar þrjú krosstré, og á það

er var í miðju var rituð þessi yfirskript í þremur

málum; ^^Jesús af Nazaret, konúngur Gyðínga”, á

þessu Iré var endurlausnarinn krossfestur inilluin

tveggja illgjörðamanna, og á því fól hann sinn anda

’) Jóh. 18, 28. =) Esi*. 8, 20.

8 ’
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í bendur föÖursins. Skamint þaðau átti Jósef frá

Ariinatíu gröf, höggna í stein, og var þarí lagður

líkami ens lieilaga, er ei skyldi rotna. Úr gröf þess-

ari reis hann upp á þriSja degi eptir sinn dauÖa,

einsog uin hafSi veriS spáð í ritníngunni.

Emaus lá í sörnu átt frá Jerósalem sern Gol-

gata, í iitnorður frá borginni; þángað var það er

Jesús fylgðist með lærisveimnn sínum daginn sama

sem hann reis npp frá dauðum^. Borgirnar, sem

voru fyrir norðan Jerusalem, voni sumar neðan

undir EfraimsQöllum, en sumar í dölum er skárii

íjöll þessi, og eru þessar hinar helztu

:

Gíbea; þar var Sál koniingur borinn og barn-

fœddur^

Efrcm, lá við öræfin hjá Jerikóborg; í bæ

þessum hafðist Kristur við iiokkurn tíma, frá því

er hann hafði vakið Lazarus upp frá dauðum til

þeirrar er hann átti síðasta, og urðu

menn hans þar lítt varir^

Rama — svo kölluðu menn Ijallabœi jafnan

— er kunnugaf sögu Samuels; var hann þarfæddur,

og stofnaði þar spámannaskólana, eptir að hann

sjálfur hætti embættisstörfum^

Betei gafJakob nafn sitt og þj'ðir það Guðs-

hus^ í)cssi bær var á iandamærum Israeisríkis

að sunnanverðu, eptir að skipti voru orðin á ríkj-

unum, Júda og ísraels, því lét Jeróbóam kon-

’) Lúk. 24. *) 1 Sam. 15, 34. ") Joh. 11, 54.

«) 1 Sam. 1, 19. 19, 20. 1 Uós, 28, 19.
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vrngur setja þar annana þeírra Iveggja gulJkalfa, er

liann hafSi gjöra látiS handa þeim 10 kynþáttum,

aS ei skyldu þeir þurfa aö sakna Jerúsalems nmst-

eris^; var altari þetta hrotiS af Jósíasi, hraustmenn-

inu, og háru inenn im mestu virðíng fyrir spá-

mönnunum, dauÖum í gröfinni^

Gíheon var sá staður er þeir Jósúa og Sál

áttu inestar orustur Iijá^

Mizpa var þar, er þjóSfundir voru haldnir á

dómaranna dögum’*, en þegar ríkin voru aðskilin

hvort frá öbru, var horg þessi á landamærum, og

var þá vígi Júdaríkis mót Israel\ En þaS varS

horgínni aÖ smán, er ísmael lét þar drepa Gedalía.

J)essar J:>orgir láu austanvert við Jerúsalem:

tíetfage og Betanía hjá olíufjalli. J)orpið

Betfage er að því kunnugt orðið, er Kristur var þar

staddur, þá er hann lét sækja ösnuna og folann

og hélt þar á innreið sína í Jerúsalem^ J>orpið

tekur nafn af fikjum, semuxiisvo mjög þarásunn-

anverðu olíufjallinu. Hverr er sá, er eigi þekki

Betanía, lítin bæ og laglegan, þar sem pálmavið-

urinn vex? þar sagði Kristur við Mörtu, er hauii

áminnti hana, að eitt væri það sem nauðsynin ræki

cptir að gjöra; þar vakti hann Lazarus af dauða;

þar smurði María Krist, cr skamt var þá lil hans

dauða, og þar í gTcnnd var það er hann stc upp

til himins^

>) 1 Kóng. 12, 28. =) 2 Kóng. 23, 15. Jós. 9. 2

Sain, 2. Dóin, 20, I o. s. fr, *) 1 Kóiig. 15, 22. '*) MaUU.

21, ") Lúk. 10. Joh. 11, 12. Lúk. 24.
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Jcríkó er mikil borg, 5 mílur frá liöriiðborg-

inni, þar vaxa rósir og smyrslajurtir, semkunnugt

er af gi’asafræSinni, pessi borg er og kiinnugaf

biblíusögunni, er Jósiia vann hana, en óorÖ komst

;i hana, er Símon Makkabeiis var drepinn meÖ svik-

um. í borg þessari dó Heródes mikli, haíÖi hann

mjög bœtt velmegun hennar, og bar hunþess menjar

a Krists dögum. Borgin lá vel viÖ tolltekjuk J)arc8

flestum Gyðíngum var lítiS um að fara um Sam-

verjaland, kjöru þeir heldur aS fara Jerikóar veginn,

er fara þurfti frá Galíleu cbur norður- og austur-

hluta lands til Jerusalem. A þessiun vegi læknaði

Kristur tvo blinda menn er leituSu hans hj;ilpar

þá er hann fór þar yfir^

J)egar fariö er yfir Jeríkóardal, þar sem rós-

irnar vaxa, til Jórdanar, er að nema staSar hjá

Gilgal
;

þar settu ísraelsmenn herbúðir sínar, er

þeir stigu fótum á hið fyrirheitna landið og reistu

upp steina tólf til minníngar um þenna atburð^

En þessar borgir láu fyrir sunnan Jerúsalem:

Betlehem þ. þ, brauðhús, lá í góðu hcraði

og hét það Efrata
;
er að gjöra mismun á bæ þcssum

og öðrum samnefndum í Galíleu
;

hér var Rakel

grafin"^, en síðan sátu þar œttmenn Davíðs konúngs

og var hann þar fæddur"^. J)ó bar lítið á þessum

bæ jafnan. J)ess vœntu menn að hér mundi Kristur

Lúk. 19, 2. 2) Matth, 20, 29. Mark. 10, 46.

Jós. 4. ») 1 Mós. 35, 19 sbr. Matth. 2, 18.

*) Rut. 2, 4. 1 Sam. 16. 4.
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fæSast af Davíös ætt*, erMikka liafði svo umspáð^:

^^Betlehein í EfratsheraÖi!” segirMikka, ^^ereigi þaS,

aS þu sért enginn smáhær, er í þér fæSist höfð-

íngi ísraelsfolks, sá enga á sér byrjun?” í grennd viS

Betlehein lá Karinel, þar er þau Nabal og Abígael

bjuggu^, þar var Adúllamshellir, þar scm DavíÖ og

menn hans höfÖust viö, er þeir fóru landflótta^

J)á er Hebron í suður þaÖan; þar bjuggu í

forneskju feÖurnir helgu, og liöfðu þar tjöld sín og

lunda er þeir enga áttu landsvist, og voru þeir þar

leiddir er þeir önduðust og fóru til feöra sinna^.

J)ar bjó og Davíð i 7 ár og 6 inánuði, er guð

hafði gefið honuin ríki^

|)á lá Juttaborg í Júdafjöllum og má sjá af

Jósúabók’ að þar var prestabær, má því vera að

það væri í bæ þessuin er þau Sakarías og Elísabet,

foreldrar Jóhannis skírara, höfðu aðsetur®.

Bersaba var syðsti bær í landinu helga og

lá við öræíin.

Fyrir vestan Jerúsalein láu út við miðjarðar-

haf, á landamærunum að sunnanverðu, gamlar og

sterkar borgir í Filistealandi. J)ar var Gaza, þar

cr Samson lét líf sitt, að hann banaði 3 þúsund-

um sinna óvina. J)ar var Askalon, og var Her-

ódcs mikli boriim og barnfæddur þar. J)ar var

Asdoð, þarsem líkneski Dagons datt af slallinum

>) Matth. 2, .5. 2) Mik. 5, 1. 1 Sani. 25.

-*) 1 Sam. 22. ") 1 Mós. 13, 18. 25, 9. 35, 29. 50, 13.

2 Sain. 2, 3. ’) Jós. 21, 16. “) Lúk. 1, 39.
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íyrir framaii sáttmálsörkiua, er tekin haíSi veriS’;

þar boSaSi Filippus mönuum irxi rétla". f)ar var

Gat, og var hann þaðan heljarmaSurinn, sernDavíö

vann^, það var og í þessari Lorg aS Davíð lék á

konúnginn^ |)ar var og horgin Ekron, var þar

mustcri Bals og goSaspá^ Fyrir norSan Ekron

lengra iippi í landhm lá Arimatía (má vera hún

hafiRama heitiS í forneskju); þaSan var Jósep, Krists

tiau vin^ Einnigvar Nikopólis í upplandinu, hún

hét og Emaus, og er að aSgreina bæ þcnna frá

þeim er áSur var getiS. En þá lá Lydda nær

hafi; þar læknaSi Pétur Eneas af limafallssýki^

Enn eina mílu frá Lyddu lá Joppe fram viS

sjó, og er sú borg lángtum nafnkunnari, stendur

hún á hæS, og er þar viSsýni mikiS og fagurt um-

hverfis; var borg þessi mjög nafnkennd aS kaup-

ver/Jun, erþarhafSi tíSkazt frá alda öSli®; lét Saló-

mon ílytja þángaS til hafnar SeSrusviS frá Líban-

onsfjöllum®; slíkt hiS sama gjörSu þeir Serúbabel

og Jósúa, og tóku þaS eptir honum er þeir bygSu

aptur musteriS'®. En síSan létu þeir Makkabearnir

bæta höfnina og refsaSi Júdas Makkabeus þar svikum

borgarmanna og brenndi skip þeirra í borg þess-

ari vakti Pétur Tabítu (eSur Dorku) af dauSa, einnig

sá hann þar sýn og gekk viS hana úr skugga um
aS heiSíngjar voru ætlaSir til aS taka hlut í guSs

\

*) 1 Sani. 5, 3. 4. =) Postg. 8, 40. ’) 1 Sam. 17, 4.

^) 1 Sam. 21, 13. •') 2 Kóng. 1. «) Liik. 23, 50.

') Postg. 9, 32-33. “) Jón. 1, 3. ") 2 Kron. 2, 16.

’“) Esr. 3, 7. ’) 2 Makk. 12, 3.
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ríkí, og er það liinn mesti fagnaðin* fyrir alla oss

er af heibíngjum erum komnir^ Frá Joppe gengur

grandi með sjó fi'am, allt að landainærum Galíleu,

og er sá 7 mílur að lengd; þar stóð borgin Ses-

area á Saronsvöllutn, álitleg borg og landsprýði;

en til greiníngar frá Sesarea Filippí tók bún nafn

af Palestínalandi; var það ósjaldan að lestamenn

fóru um hjá borg þessari, er þeir fóru til Galfleu,

einnig komu þángað opt embættisrnenn Rómverja

og hermenn frá Jerúsalem, því í Sesareu var ekki

minna um að vera valdsstéttina á þessum dögum,

enn kennivaldið í Jerúsalem; þó kom eigi svo, fyrr

enn á dögum Krists, því Heródes mikli kjöri borg

þcssa til höfuðborgar Rómverja í Palestínalandi og

kallaðl Sesareu í stað þess er hún áður baíði beitið

Stratons-kastali (ttm'is slratúnis)^ var það og næsta

vel til fallið að Rómverjar heíðu borg þessa, er

Gyðíngar höfðu ei vcrið þar í fyrstu heldur verzl-

unai'inenn útlendir, lá og borgin við sjó, svo hægt

var að ná til Rómverja, svo lá hún og á haganlegum

stað, að senda mátti herlið á alla vegu i'it um landið.

Létu og rómverskir landstjórar sér vel líka borg

þessa er var ti’aust og ramgjör; þar var höll

Heródis, gjörð af marmara og sátu þeir þar. f)ar

sat Páll í fángelsi þá er þeir Felix og Festus voru

landsstjórar og var það fángelsi þó ci meb vcrsta

móti^ En með því borg þessi var mikil, var það

mikill fagnabur að snemma tóku menn þar við

M Post". 10. Postg. 23.
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kristiii, er Kornelíus lét skírast við komu Pcturs, og

flultu þeir Pall og Filipi)us þar kristniboð'.

B. Sainai'ia,

J)etta fylki var lítiS og töldu Röniverjar það

vera part af Judeu, það var uppland, er það lá. upp

af grandauuni, er Sesarea stöð a, og uaði til Gal-

íleu að norðanverðu, en aS austanverðu til Jördanar,

og* aS sunnan- og* vestanverSu til Judeu. Hafði

fyrruin átt landið kynþáttur Efraims og hálfur Man-

assis; kotn þaS aS vísu fram sem Jakob haíSi spáð

uin Efraiins afkomendur, að þeir mundu verða íleiri

enn Manassis*, en ei voru þeir injög svo vandir að

landi sínu, því þá er þeir skyldu laka það, ráku

þeir eigi alla Kananíta brott, en gjörSu þá skatt-

gylda og skyldu þeir hafa landsvist á meSal þelrra%

var' því heiðni aldrei eydt í landi þessu, en för

hörmulega í vöxt, svo tök af tilbeiðslu á sönnuni

guði á dögum þeirra ísraels-konúnganna, lét því

mjög aS líkindum, að þeir fíiu af Júda niSjum sem

ei höfSu lotiS Sal, lítilsvirtu þá mjög er kastaS höíSu

trú sinní og hnigiS að blötskap. þ)ö bar annaS til

fjandskaparins millum Júdeumanna og Samverskra

og varS viS þann atburS er síSar varS, því Salinan-

assar hafði tekiS til fánga mestan hluta landsmanna,

Fostg. 21, 8 o, s. fr. Filippus sá er hér er getiö, bjó l

Sesareu og var eigi postiilimi, heldur forstÖÖumaÖur fátækra,

er ei óliklegt aÖ hanu hafi veriö sá er krisliiaöi Sainaríaland og

féhiröi Kandökvi droUningar á leiöinni inilli Jervisalem og Gaia

(Postg. 8). *) 1 Mós. 48, 19. ») Jós. 16, 10.
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og ílutt t)l Assyríu, og látið þegna sína heiSna setj-

ast þar aÖ í landi ísraelsmanna, cinsog vandi var

herkoníinga þeirra er vitugir voru, cn illir og ó jafn-

aSarfullir. En sem nýlendumenn þessir voru seztir

þar aS, sóttu þá mjög villudýr, svo þeir máttu ei

viShafazt, kom þeim þá í hug það er þeir höíðu

heyrt um QalIaguS Israelsmauna
,

máttkan guð,

fékk þeim þaS mikillar áhyggju, aS þeir mundu

hafa styggt hann, og leituSu því um að þeir niöettu

fá einhvern Jehóvaprest frá Assyríu þángaS aptur

er kæmi þeim í sált. |)annig varS truin blönduð

ineSal fólks þessa, er þángaS var komiS frá ymsum

þjóðum, og er svo sagt, aS þeir hvorki óttuSust guS
/

né fóru að eigin venjum eSur eigin lögum \ J)ó

fór svo smátt og smátt að efldíst truin á áannan

guS, SYO aS þegar sú saga barst, aS GySíngar vœru

heim komnir aptur úr útlegSinni og vildu reisa

mustériS aS nýu, gjörSu þeir menn á fund þeirra

meS slíkri orSsendíng: ^^aS samverskir menn vildu

eiga hlut aS byggingu ineS þeim, er þeir trySu á

sama guS sem þeir, kváSust hafa fært honum fórn-

ir frá því er Assarhaddon var á dögum^’. En þeim

Serúbabel og Jósúa þótti slíkt vinar tilboSeigi tryggt,

kom þeini í hug hversu forfeSur þeirra hÖíSu veriS

ginníngarfífl nábúa sinna og horfiS til skúrgoSa-

dýrkunar, og neituSu tiIboSinu, og hefir þeim veriS

láS þaS helzt til inikiS, en sást þaS brátt, aS mjög

litu Samverskir hér á sinn bag, því hvorki spöruSu

>) 2 Kóng. 17, 34.
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þeir svik né ofríki aö byggíng nmsterisins og iníir-

anna mætti aS engu verSa. Að lokunum gjörSu

þeir sér sjálíir musteri á GarizimfjalH og gckkst mjög

fyrir því Eliasib (cður Manasse) prestur GySínga, er
$

rekinn var aflancli úr Júdeu af Nehemías, er liann

átti dóttur landshöfSíngja heiSins*, dýrkufcu samversk-

ir menn nú guS í musteri sínu og fengu þartil leyíi

hjá Alexander hinum mikla. |)ó var aldrei sá staSur

í Samverjuin, aS þeir vildi láta líf fyrir trú sína,

vantaði á aS nokkur væri slíkur þar seni Matatías

hjá GySínguin. MusteriÖ á Garizim var hrotið af Jó-

hannes Hirkanus, og var þaS gefið að sök, að það

væri saurgað með skurgoðadj'u'kun. J)aðan í frá

varð fjandskapur milli Gyðínga og Samverskra, so

aldrei greri urn heilt síðan, skorli og Gvðínga eigi

dramb til að bæta þar ofaná fullri fyrirlitníng, að

því cr liatur og lyrirlitníng getur orðið samfara,

og þá er Samverskir urðu að þola, að ríki þeirra

væri bælt undir Gyðínga, létu GyÖíngar óspart sjá,

hvorsu ^œi'skildir þeim þætti sér vera Sainverskir

að trú og œttstofni, A Krists dögum þóttu engin

brixli verri enn þau, ef Gyðíngur var samverskur

kallaður*; var það og helzt til skjaldséð að nokkurr

Gyðíngur œtti vinartal við samverskan mann^, eður

að Gyðíngar nokkru sinni færi um Samaríuland, cr

þeir áttu leiðir milli Júdeu og Galíleii, og var þó

sá vegur öllu skemmri. En þegar svo bar að, að cin-

hverjum Gyðíng ekki var blandað sætara enn.sam-

Neh. 13, 28. Jóli. 8, 48. ») Jóh. 4, 27.



verskum manni, eSa hann var utlægur gjörr af

GySíngalandi, þa lét haim sér þaS lynda aS vera

meS samverskum manni, er báSir áttu sama láni aS

fagnak fjó má vera aS þessi áþján, erSamverskir

urSu aS þola af GySíngum, hafi hvatt þá til aÖ láta

þaS ásjást, aS þeir væri ekki verri drengir enn GyS>

íngar, og hafi sú verið tilætlun guSs, meS því þeir

ógjarna vildu láta þá sæmd, aS vera Jakobs ættar”,

og þann hlut, er þeirþóttust eiga íþeirri velgengni,

sein Móses hafSi heitiS þegar Messías kæmi^ En

meS því fólk þetta var lítiS og lítils virt, voru

menn hrokaminni, og tóku betur mentun ogþvíer

lil heilla var enn GySíngar, er þóttiist sjálfsagSir aS

eiga hlut aS í ríki Messías’^; aS vísu var ekki trútt

um, aS trú þeirra væri blöndub og þeir legSi óþokka

á GySínga svo sem GySíngar gjörSu þeim eu allt

um þaS var meiri mannúS og drengskapur hjá fólki

þessu þar fyrir norðan Efrafmshamra, enn fyTÍr sunn-

an þá. Margir voru þeir af Samverskum, er eigi

voru kristnir, en þó voni flestir þeirra fusari aS

taka viS tru, bæSi fyrir og eptir Kristshimnafór* *^,

cnnGyðíngar, er til hefSi veriS aS ætla, aS væri af'

brigSir annara sem sannir guSs þjónar.

») Lúk. 17, 12—17. Jóh. 4, 12. Jóh. 4, 25.

*) Lúk. 17, 16. Jóh. 4, 40. *) Jóh. 4, 22. Lúk. 9, 54,

Samverskir fóru t. a. m. eittsinn meö leynd inn i muslcriö og

saurguöu paÖ á þanii hátt, aÖ |}etr köstiiöu þar inn i gaungiii

mannaheinum, er páskahátiö skyldi halda, og má ráöa, aö ]>aÖ

muni veriÖ hafa jiá er Kristur kom í musteriö 12 ára ganiall.

«) Jóh. 4. Postg. 8.



126

Borgir þar:

SyÖsta borgín er Síló og telja sumir hana tii

Jx'ideu, því að því er menn kunna skil a lá hun

einhversstaÖar hjá Efraiinsfjöllum milli Betel og

•Sikkem^ Síló var helgastur staSur í gjörvöllu landi,

frá því Jósúa lifÖi^ til Samiiels daga, er þar var

geymd sáttmálsörkin, en þá tóku hana þafcan Elís-

synir og höfÖu með ser, er þeir hörðust við Filistca,

einsog hún gœti gjört úr því er áhrast í hugrekki,

þar menn vorn guðlausir^ pav var það er Benja-

minítar tóku konurnar'*. |)ar heiddi Hanna guð að

hann geefi henni son^. Er það í fám orðum að

segja, að her voru allar hátíðir haldnar og fórnir færð-

ar, og fór svo fram þángað til að svo mjög fór að

hera á Jerúsalemshorg, og gleymdisl Síló þá með öllu.

Sikkem lá í mjög íogru plázi, þar er lundar

uxu, olíutré og vínþrúgur, láu þar umhveríis há

Ijöll, Ebal og Garizim, þau er mest eru kunn orðin.

I þessu plázi hafði Jakph, ættfaÖirinn, hyggt guði

altari®, má og vera hann haíi látið grafa hrunninn

sem við hann var kendur síðan’. þ)ángað fluttu

menn hein Jóseps frá Egiptalandi og voru þau þar

gTafin^ Frá því er Jósúa Jifði var horgþessi frjáls®,

og var þá mikill uppgángur hennar, þartil að því

kom er Jótam hafði fyrir sagt, að þaðan mundi eldur

koma er Al)ímelek var, og mundi sá eyða haejar-

’) Dóm, 21, 19. 2) Jós. 18, 1. 1 Sam. 4, 4. •

*») Dóm. 21, 23. ®) i Mós. 33, 18, 20. «) 1 Sam. 1, 9, 11.

0 Jóli. 4, 12. «) Jós. 24, 32. ®) Jós. 20, 7.
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mönnum í Sikkem\ SíSan var borgin byggS upp

að nýju af Jeróboam koimngí og sat hann þar":

þótt ekki yrSi það nú lengi aS hiin vseri konúnga-

setur, matti henni þó annaS til gyldis telja, er sam-

verska musteriS var þar ú Garizím relt hja staánum,

og fór þar fram guSsdýrkun og fórnfœríngar, að

menn ekki þurftu aS sakna musterisins í Jerúsalem.

Á dögnin Krists kölluðu GySíugar staSinn Sikkar

annaShvort af því, aS þeir hafa breytt samhlJóSendum,

sem allopt tíSkaSist meSal þeirra, eSur þeir hafa

gefiS þar nafnagiptur, meS því aS orSiS ^^Sikkar”

þýðir staS þann, þar er menn drekka sig ölvaSa,

voru og Gyðíngar og samverskir eigi vandari aS

kveSjum hvorjir viS aSra enn svo, að eigi varS

þeim mlkiS fyrir aS uppnefna hvorjir aðra.

En fyrir austan Sikkem lá fögur borg, er Tirsa

het, lá hún á íjalli, viS læk samnefndan% þar var

önnur höfuSborg Samaríu og dó þar Abja, sonur

Jeróbóams konúngs^ Nálægt Tirsa láu Ænon og

Salem viS ána Jórdan, þar er Jóhannes skírSi^

|)á lá Skýtópólis (Betsean) þar fyrir norSan viS

Jórdan.
0

I miSju landi var borg sú er Samaría hét,

og tók Samaríaland þar nafnaf, en borgin sjálf tók

nafn af Semer, er seldi Omra konúngi fjalliS, aS hann

reisti þar konúngs aSsetur sitt^. En þeir er tóku

ríki eptir Omra prýddii mjög og umgirdtu borg-

1) Dóm. 9, 20. '0 1 líóng. 12, 25, Lofkvœö. 6,

1 Kóng. 14, 17. Jóh. 3, 23. «) 1 Kóng. 16, 24.
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ina, og þaö svo ramlega, aS Benhadað fékk ekkert

aðgjört er hann sat um hana, og Akab sat aS ríkj-

um^. f)ó var hún unnin af Salmanassar Af

því aS borgarmenn voru mjög gjarnir til uppreisn-

ar, lét Alexander mikli setja þar griskt setidiS.

Seinna var nafninu breytt á borginni, því er hún

haíSi lengi heitiS, og kölluð Scbaste grisku nafni,

en það er dregib af heiti Águstusar á latínu; voru

þetta aðgjörðir Herodis konúngs ens mikla, var

hann vanur að sýna þannig hollustu sína.

Nokkrum mílum fyrir norðan Samaríu láJes-

reel, og tok mörkin þav (sem áður er gelið) nafn

af bænum, var þángað að fara fyrir Akab konúng,

er hann átti þar höll goða, þar haíði og Nabot

víngarð sinn, og þegar víngarðurinn var komlnn á

vald koniíngs, þá mætti Elías Tesbíter honum þar

og bar konúnginum hegníngarörð guðs^

C. Galilea e^ur vesturhluti Antipasarfjórhúngs,

Nyrðst, næst Fönikulandi, lá Galílea og voru

þar heiðíngjar meðal landsbúanna; en þareð orðið

^^Galílea” þýðir hverfi, eður fylki, þá ereigiað vita,

hvort að fvlkið allt hefir kallað verið heibínííja-

herað (Galílea þeirra heiðíngjanna) — er ekki þótti

neinn heiðurstitill— eður sá hluti þess, sem lá næst

borgunum Týrus og Sætf*; því i þessum norður-

hluta lands bjuggu bæði Fönikumenn, Arabiskir og

>) 1 Kóng. 20, =) 2 Kóng, 17.

*) 1 MaUlí. 5, 15, Matlh, 4, 15.

3) 1 Kóng. 21,
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Egipzkir og' höíSu friS viS landsinenn, er þeir voru

eigi svo vandír og upplektasamir sem aSrir GySr

íngar. SuSurbluti lands þessa náSi aS Saíinaría-

landl, bjuggu þar eintómlr Gyðíngar, nema í borgr

unum er stóðu viS sjóinn, þar bjuggu griskir naenn

og rómverskir, sern hvervetna í borguin, þm' er mikil

var verzlun. p6 landiS vœri eigi stærra enn 9 mílur

u lengd og 8 ó brcidd, ab því er menn bafa baldiS,

þá var þó fólk þar margt, því landskostir voru mæla

góSir, voru og inargir atvinnuvegir, því ei var minni

arSur aS verzlun og sjóferSum enn kvikljárrœkt og

fiskiaíla, og svo mátll auSgast af bandiSnum og

smíSum sem afjarSirkju. En þegar slík voru land-

gæSi, þá er bægt aS ráSa, bvílíkt bafi orSiS- lúnd-

erni landsbúanna, er eigi undarligt; þótt þeir yrSu

munaSargjarnir og léti sig minnu varSa þó ei væri

nákvæmliga fariS aS því sem Mósis lögmál bauS

heldur enn Júdeumenn gjörSu, er v.oru mena^yandr

ari aS siSum. MeS því aS landsmcnn væntú: Mes^K

íasar, þóttustþeir einúúgís eiga aS gjöraguSi skil,' og

þótti þeim sér því frjálst aS gjörá hváð þeim Vel

líkaSi, svo sem gjört böíSu'menn á idqgum dóm-

aranna* Voru þeir aS vísúmjög>fyrirlitnir afiJer-

úsalems og Júdeuniönnum, méb því aS enginn. var

þar Rabbí sem nokkuS kVaS> aS, og þeir í Qarska

frá böfuSborginni, og mál þeirra . bjagaS og! veik

frá þjóSmálinu, svo. aS þekkja tnáttí; 'en|Gableumönn-

um þótti sú fyi'irlitníng ekki þúng, er land þeirra

. JI

»
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var öllum kostum búicS, {)egar nú Qvii'inius, jarl

á Sýrlandi^, taldi fólkib til skatts í fyrsta sinni, lét

hann þá verða vara viÖ, aÖ þeir voru keisarans iind-

irmenn, og mátti þá sjá IivaÖ illa þeír kumiu ófrels-

inu; þá gjörÖi Júdas frá Gainala upp-

reisn, mestí fullhugi, og veittu honuni margir íGal-

íleu slíkan mannstyrk, aÖ hann tók nafn af flokki

þessum og var kallaður Júdas hinn galileiski

;

var ófriÖur sá, þótt hann yrÖi sefaður ineö ofurefli

liðs, hættuligur um lánga tíma, og var þaö lengi,

að nienn drógu dám af honum og hjuggu yflr

óspektum; er þaö allíkligt,' að þeir er Pílatus lét

drepa í Jerúsalem, er þeir færðu fórn í musteris-

garÖinum, væri af flokkiþessum* *
;
má vera, að Zel-

ótar þessir — var flokkurinn svo kallaður —^ hafi

girnst aö fii menn til uppreisnar í Jerúsalemshorg.

|)areð nú Kristur var horínn og harnfæddur í Gal-

íleu aÖ því er menn ætluÖu, þá má nærri geta að

íllt væri því að svara, hvort keisari ætti skatt af

laiidinu^; en þó aÖ nú Kristur ei væri fæddur í

Galfleu, þá lifði hann.þar þó mestan hluta æfi sinu-

ar og lét þar sjá að hann var öllum spámönnum

meiri, sýndi gnótt speki og gæzku, að það mætti

framkoma á vegsamlegan hátt er ritníngin segir,

að hann mundi gjöra landið þeirra Sehúlons og

Naftalis kynþátta vegligt, er áöur hafði verið svo

fyrirlitið, sem þaÖ er argast þótti íGalíleu enni heiÖnu'*;

1) Lúk. 2, 2. *) Lúk. 13, 1, ») Matth, 22, 15.

*) Jes. 9, j.

L
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her ritníngin þess vitni aS svo var. Vilji menn

víta hvaS því sa'tti, aS Kristur skyldi fremur kenna

i Galíleu enn Júdeu
,

þa er ekki ólíkligt aS þaS

hafi lilhaldiS, aS ei var jafnhætt viS ofsóknum niSs-

ins mikla í Jerúsalem eSur Rómverjanna, og fólk

í Galíleu ei svo smásmugligt og upptektasamt og i

Jerúsalem, var og hægt til flutnínga yfir Genezarets-

vatn yfir í umdæmi Filiþpusar, þar er mjög var kyrrt

og friSligt, þó nú Kristur hættuminnst heffci getaS

veriS í landi þessu meban á stóS hervistartíma hans,
#

hlaut hann samt aS velja Galíleu heldur enn Fil-

ippusar land, þareS mikill hluti landsins var heiSiS

og taldist cigi ineS Kanaanslandi; en hann var

kominn til aS bæta ráS fíiráSra manna af ísraels-

þjóS. X)areS hann nú fór frá einum staS til annars,

sem Rabbína vandi var til, stundum einn, cn þó

optar meS lærisveinuin sínum, og sneri stundum

leiS sinni frá alfaravcgum, aS ei skyldi þyrpast aS

honum múgurinn, má á þaS ætla, aS hann hafi

veriS í flestum helztu þorpum og borgum Galíleu,
4

er voru næsta margar, og er oss því hugleikiS aS

tala um þær er nafnkenudastar voru.

J)essar voru borgir fyrir véstan Genezaret:

‘ Tíberías. Var borg þessi svo nefnd af He-

ródes Antipas til heíSurs vib Tíberíus keisara, í staS

Kinneret
,
sem hún hafSI áSur heitiS. I)ar haíSi

Antípas aSsefur sitt. Til þess aS efla og auSga

bæinn veitti haim útlendum þar landsvist og mikil

9 *
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H

rettindi, þaraf leiddi, að viS hirð hans voru mjög

gi'iskir og' persiskir menn til saungva og* konur

til dansleika, má og næm geta, að frcmur væri

það hvimleitt enn geSfellt GyÖíngum, svo fastheldn-

ir sem þeir voru við lögin, aS höll hans var skreytt

allsháttuSum myndum frá heiSnum þjóðum. |)aS

var því ekki aS búast viS, aS lögS væri stund á

fræSi landsins í borg þcssari, og því hélt ekkert

til þess, aS Kristur tæki þar aSsetur, enda sá He-

ródes hann heldur aldrei þar, þó ei sé meS öllu

ólíkligt, að hann hafi komiS viS í bænum er hann

tók flutuíng yfir suSurbluta vatnsins, sem tók nafn

af bænumk
Kapcrnaurn lá norSan og vcstanverSu viS

Genezaret og var aSsetursstaður Krists*, er hann

kom þángaS á ferSum sínuin^; varþaS þar, er menn

heimtuSu aS honum skatt, er þeir töldu bæinn vera

lians heimili*^; mun hann drukkib hafa af lind bæjar

þessa, beSiS til guSs í skógarrunnum hans og tekiS

dæmi og líkíngar af fcgurS náttúrunnar þar; var

fegurS og yndæli landsins þar svo viSbrugbiS, aS

þaS hefir orSiS aS orStaki síSan
;
iná vera aS Kxistur

veldi þenna staS sér til heimilis sökum landsfegurS-

arinnar, meS þvi og, aS liér bjó Mattheus og tengda-

móSir Péturs, og hægt var til flutnínga yfir vatniS^,

enda gladdi hann hér margan, cr ábur var óglaSur,

ef ei skorti hann trú tij; fundu bæjarmenn þaS og,

M Jóh. 6, 1. 2) Marh. 2, 1. Mattli, 4, 13. *») Matth.9, 1.

^) Mattli, 17, 24, Li'ib, 4, 38, 5, 27.



133

a8 önnur var kenníng lians enn annarra, manna og

þótti þeiin sem þar væri maSur er mikiS ætti undir

sér^; samkunduhöíSínginn þar lét sér segjast, a8

guís sonur gæti lífgaS þá af dauSa, sem hann vildi,

svo sem guð faðir*; Kristur fann aS höfuðsmaburinn
I

var sá trumaðui*, aö trautt mundi nokkur vera hans

líki í öllii ísraelslandi og var þó maðurinn heiÖinn^;

eu meÖ því hann sá, að mestur hluh Gyðínga er

voru í borg þessari halði ei slíka trú sem maðurinn

heiðni, þá lýsti hann yfir hegníng þeirri er skyldi

koma yfir hana, kvað henni hafa verið lypt mjög

til himna, en þar muudi að koma, að henni íuundi
^

. r ,
• '

hrundið til helvítis^ J)essi voru og hegníngarorð

Krists, auk annara, er hann hafði mót þeim borgum,

þar er hann hafði mest kraptaverk gjört, en inenn

ekki séð að sér að heldur; ^JiÖrmuligá fer þérKór-

azin”, segir hann, ^Jiörmulíga fer þérBetsaída! því

heíði slík furðuverk gjörð verið í Týrus og Sídbn-

borguin sem hér hafa gjörð veriðj mundu inénn

þar fyrir laungii hafa tekið sekk og ösku og bætt

ráð sitt.^ Menn vita með rissu að borgir þes'sár láii

við Genezaretsvatn, en óljóst er hversu þær láu hvor

úti frá annari. jþað ætla sumir menn, að fjalllöndið

miJlum Tíberias og Kapernaum muniKórazin verið
,

* •

hafa; en með því ab Kristur tekur a^ra bæi til

jafns við þessá, er ci ólíklígt að Kóraziti háfi veflð

einhverr sá bær, er KðÍð hafi undir Ibk^^étiéininá á

’) Mark. 1, 22. Mark* 5, 22,

•*) Malth. 11, 23.

3) Mhttli. S; 10.
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tíinum. Betsaídíi var fiskiver eigi inikib, og voru

sumir af þcim þaban, cr Kristur kvaddi til fylgbar

ineb sér, og kvab þá skyldu nienn veiba; þar voru

þeir fæddir Filippus, Andreas og Pétur^; niá og

vera ab þar hafi og fæddir verib þeir synir Zc-

hed.eus^

þessar voni horgir í upplandinu:

Nain lá sunnarliga í Esdrelonsdal, liinu fagra

herabi, þar var þab er Kristur færbi ekkjunni son

hennar aptur lifandi, þann er hún átti einan harna

og grét hann þá dauban^ Skamt þaban, í seib-

húsinu í Endor, var þab, ab Sál konúngur frétti, ab

þá átti hann skammt olifab^

Nazaret liggur eina mílu frá Tahorfjalli, stend-

ur bærinn á Qalli og er ab sjá sem blómsturkerfi

sé þar á fjallinu sem hann er. J)ó hær þessi hæri

nafn sitt meb rentu og svo mælti ab kveba, ab

hann væri hin mesta prýbi, þá var þó Gybíng-

um nœr skapl ab gjöra gis ab nafuinu og þýba

þaS svo, ab bæjarmenn mættu óvirbíng af hafa, því

bœbi var þab, ab menn lögbu mikla fyrirlitníng á

Galíleuland, enda var enginn bœr þar jafn fyrir-

litinn scm Nazaret, svo þab varb ab orbshætti um

hæ þenna, Jivab þaban mætti gott koraa’’, lét

og Natanael þab á sér heyra, svo góbur niabur

sem hann var\ J)ab cr meb sannindum sagt,

Jóh. 1, 45. Matth. 4, 21. Lúh, 7j 11 o. s. frv.

«) 1 Sam, 28, 7. ®) Jóh. 1, 46.

Í
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ab bæjannenii þar voru eigi þess verbir, ab hinn

heilagí spámabur væri nefndur eptir borg þeírra,

því Nazarear byrgbu eyru sín fyiir því er hann

kenndi, voru menn svo mjög vantruabir, ab fyrir

ekki kom ab gjöra kraptaverk þar, og ef þeir hefbu

haft - ráb á, mundu þeir ei hafa séb í ab hrinda

honum nibur af fjalli því, sem hann svo opt hafbi

gengib um í barnœsku sinni^ En allt um þab ólst

Kristur þar upp, þar Jósep og María áttu þar heima^,

tók hann og, þá hann hóf ab kenna, nafn af borg

þeirri hvaban hann var, svo sem landsvenja var

til% og því má öllum kristnuin finnast mikib um

bæ þcnna, meban veröld er bygb; erum vér allir

Nazarear, er vér trúum á Jesús frá Nazaret, þann

er krossfeslur var og uppreis frá danba*.

Nokkrar mílur í norbur frá Nazaret heflr María

hlotib ab ferbast þegar hún var bobin til brúb-

kaupsins í Kana, var og Jesús bobinn þángab og

lærisveinar hans, og var þab þar er hann byrjabi

á kraptaverkum og lærisveinarnír fengu trú á hon-

um\ I)ar var Jesús staddur er hann læknabi son

konúngsmannsins, þann er veikur lá í Kapernaúm,

og þurfti ekki meir til þess ab maburinn }Tbi heill,

enn vilja hann heilan^ J)ó ab nú Natanael læi

ekki betur orb til Nazarcts enn svo, ab honumþótti

sem fátt inælti þaban gott koma, þá bar Kristur

Lúk. 4, 29. '0 Matth. 2, 23. Lúk. 2, 62. *) Jóh. 18, 5.

•*) Postg. 24, 5. Jóh, 2, 1, 2, 11. Jóh. 4, 46 o. s. frv.

l
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þó. Sjálfurn houuin heti'a orb, þólt hauu væri frá

Kana, sem líka vm* í Galíleu^

En nær því í mibri Galíleu, allskammt frá Kana,

lá SefóriSj g’ömul borg, á fjalli, haíbi hún í forn-

öld verib höfiibborg landsins, þartil Heródes Antípas

flutti ikonungssetrib til Tíheríasborgar, raeb því sú

lá; betur vib er fara þurfti ýfir vatnib til Pereu;

let þó höíbíngi þessi sér annt um ab Sefórisborg

vœri ramliga girdt ab hana mœtti vcrja, og leitabi

vib ab huu væri þokkub af Rómvcrjum, því breytti

hann nafni hennar og kallabi DíokeSaréu, til

heiburs yib ^Jiinn alvalda keisara”.

jDessar borgir láu í sybri hluta Galíleu, senl

nú eru taldar. En í nyrbri hlutanum er ab geta

einnar gamallar borgar, erLais, hét, var hún köll-

ub Dan eptir þab ab Dans afkbmendur höfbu unnib

hana, og hélzt þab uafn síban^ Borgia lá fyrir

norban Meromsvatn hjá Antilíbanonsfjöllum og var

nyrbsta borgín í Galíleu, og gjörvöllu landinu hclga,

en Bersaba var liin sybsta, svo sem ábur er sagt

J)ví köllubu menn ísraelsþjób, þá er þeir vildu haua

alla nafngreina, þjóbina millum Dan og Bersaba^

J)ab vispi og Jeróbóam, ab Dan var landamerkja-

borg á ríki ísraels, lét hann þab ásannust, er hann

reisti þar annann gullkálfanna til blóta, cn hinn stób

í Betel, svo sem getib ev\

Vib Mibjarbarhaf voru ei allfáir verzlunarstabir

') Jóh. 1, 48; 21, 2. .2) Dóm. 18, 29. =) 2 Snm. 17, 11.

2 Kron, 30, 5. *) 1 Kóug. 12, 30.
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Paleslínalands, og nijög í uppgáng*!, en engin svo

sem T ó 1 óm e usb o r
g’ {IHólemais) ;

er hennar þegar

getib í fornöld, lá hún þá undir Fönikulaud og var

köllub Akkó, er þj'bir odda; var horgin því Svo

köllub, ab hun lá á tánga, norbanvert vib fjörb

nokkurn, en þab var Qörbur sá, er Karmel Uggur

vib ab sunnanverbu. Ógjörla vita menn af hvaba

Tólómeus borgin hefir tekib nafn sitt, er var al-

gengt orbib á Krists dögum, en kunn .er hún úh

svikunum vib Jónatan Makkabeahöfbíngja^, og enu

gctur hennar seinna í biblíusögunum, og þó ab

góbu, er kristniri menn tóku þar Pál postula bábum

höndum á ferb hans til Jórsalaborgar*.

19. §.
%

Landiá fyrtr austan Jórdan^

J)essi herub láu millum Jórdanar og Gileabs,

er þeira bsett vib landib helga og þau talín ineb

því, þegar flest herub eru meb því talin. En þab

þykir óvíst, hvort öræfin er liggja hinumegin Gile-

absfjalla skal telja til Palcstínalands ebur Arabíu

ennar óbygbu. AntilíbanonsQöll ab norbanverbu, en

Aruon ab suunanverbu, voru hér sjálfsköpub landa-

merki. Land þetta
,

er G i 1 e a b haíbi heitib um
»

lánga tíma, tóku þeir kynþættlrnir Rúbens og Gabs

og hálfur Manassis kynþáttur til abseturs sér ábur

Kanaansland væri unnib, leib og landib Ijúft og

leidt meb Israels-konúngsríki og taldist meb því.

') 1 Maklí. 12, 48. ’) Postg. 21, 7.
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En þá er þcir Júda-nitjar voru lieimkoninir úr út-

Jegbinni, hofbti þeír alian hrafca á ab komast yfir

Jordaii, ab þeir næbu landi forfebra sinna, og tóku

því ekki absctur í Gileabslandi. Mátlu landsmcrin

siban búa vib ríki Sýrlenzkra ebur -Eglpzkra og

Vera undirmenn þeirra í stab Babýlónar, þar til

llómvcrjar lögbu undir sig landib og öll nálæg

lönd.' Agustus keisari fékk Pereu (þ. e. landib

liinumegiti Jórdanar, er svo var kallab um þær

mundir) í hendur vini sínum, Heródes mikla. t)egar

ídúmcar fengu þannig ríki þar og héldu því meb

st^k Rómverja og margir Gybíngar, þeir er vei'zl-

unargjarnir voru, sóktu til landa þessara, þar er

mjög gckk á lestaferbum og vcrziun vegfarenda, þá

jukust meb þeim hœtti vibkynni millum Kanaans-

lands og Peréu-heraba, og kom svo, ab þau töldust

meb Palestínalandi. En nieb því, ab Gybíngar þeir,

sem hér tóku absetur, urbu ab láta sér lynda ab

búa millum s^'a'lenzkra
,

arabrskra, egipzkra og

griski'a manna, þá fór svo fjærri ab þeir gætu farib

ab allrí þeirrl háttscmi sem lögin bubu, ab þcir urbu

Gaiíleumönnum minni, og þótti Júdeumönnum, er

Svo mjög gættu laganna, sem íjærstæbara væri þab
»

ineb slíka menn, ab þá mæíti bræbur kalla, enn þá.

Eru ab vísu herub þessi mibur kunn af biblíusög-

úníim, enn þau löndin fyrir vestan Jórdan, cn meb

því ab hér gætir borga, þar cr fyrh'rennari Krists

kenndi og skírbi, og meb því Kristur sjálfur^ ferbabist

0 Matlh. -4, 25.
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A

þar um mömuiin tíl heilla og hamíngju^ eiv ekki

tilhlýbiligt ab hlaupa j fir þær, þa cr lýsa skal landi

scm af honum hefir helgi tekib. Löndin voru ab-

skiliu og nefnd eptir höfbíngjum þeim, er þau höfbu

til uinrába : Filippusar fjdrbúngur og Antípasar

drbiingur.

A. FiUppusar fjór^mi(jxir.* .

Filippus rébi fyrir Trakkonítis (en subur-

hluti Trakkonitis var ítúrea, og hygbu hanp ráns-

inenn og h'tt sibabir), GáJonítis og þatanea^

var hann höfbíngi inannúbarfullur og réttsýnn.. Má

þá ætla ab Jakohsfljdt muni skilib hafa fjdrbúngana,

hans og Antípasar. En ineS þvj ab lönd þessl vorii

hentai'i til heitar emi akurirkju gaf þar ei ab hta

inárgar horgir, en þd voru nokkrar þai', miklar og

glæsiligar.

Borgir

:

Paneas tdk nafn af Jicrabinu norbur vib Her-

mon, þar sem hún lá, þab var nyrbst íFilippusarr

fjdrbúngi; Filippus lét hyggja hæinn upp, hreylti

svo nafni hans og kallabi Kesarea, hættu inenn þá

vib nafni Filippusar og köllubu Kesarea, Filippi,

til abgreiníngar frá Kesarea Palestínalands. |)a.b var

nær horg þessari vib uppsprettur. Jdrdanar ab Síinou

Pétur játabi trú sína á Krist', er hann var þángab

kominn, ab hann mætti komast hjá svikrábum Far-
%

ísea. En lítib var þó aniiab ab sjá enn fólk væri

>) Matth. 16, 16.

I
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hér meb öllu heibib, haíbi Heródes látib hyggja hof

af marmara til heiburs vib Agustus, og Agrippa

ýngi’i gaf borginni nýtt nafn og kallabi Neróníu, í

höfubib á Neró keísíira, versta heibíngja sem nokk-

urn tíma befir ab ríkjum setib.

L bökkunum landnorban-megin vi8 Genezaret

láBetsaída, sem og fékk viburnefni og varköllub

Júlías til heiburs vi8 keisaradótturina og til ab-

greiníngar frá Betsaída í Galíleu; hafbi borgin fyrr

meir ei verið annaS enn fiskiver, en seinna var

hún kostuliga bygb af Filippusi. þegar Jóhannes

skírari var dauSur, var þaS þar í landareignina, sem

þá var óbygS, ab Jesús kom, þar læknabi hann

sjúka og kcnndi fólki hvaS gubs ríki va?rl, en síban

mettabi hann þar 5000 manna meb 5 braubum

og 2 fiskum\

Sunnar, vib Genezaret, láu þœr borgir Dal-

manúta^, Gerasa, allfbgur borg, og Gamala, sem

landareignin tók nafn af, er var kölluí Gamalitika.

I)ar lá kastalinn Magdala^, þó muii María frá Mag-

dala þar eigi fædd, mun hitt heldur, ab hún sé

fœdd í Galíleu.

Vi8 ána Híeromax lá levítaborgin Mahaiiaím,

að því er senniligast þykir, þar lét Abner lýsa því

yfir ab ísbóset var til konúngs tekinn; þar bárust
s

Davið tíbindfn, ab Absalon væri drepinn í Efraims-

skógi^ J)ar lá ogJábesborg, hana vann Sál kon-

») Lúk. 9; Jóh. 6. *) Mark. 8, 10. ^) Matth. 15, 39.

*) 2 Sam. 2, 17, 18.
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úngur raeS herskyldi, birjubu á því stórvirki hans

í konúngdórainura og mundu borgarmenn honum

þab daubum, þótt hann dæi óvirbugligak J)ar

lá enn Gadara, mikil borg, ein af tíu bprgun-

um eSur Dekapólis; borgir þessar voru flestar

austanmegin Jórdanar, en þó var Skýtópólis vestan-

megin, voru þær fráskildar þjónustu vib þá Antípas

ogFilippus, cn þjónuSu Rómverjum og uutu margra

rettinda®. MeS því aS útlendir menn bygbu herab

þetta, þá var þar ekki hlýdt Mósis lögum aÖ því,

ab ei hefbu þeir þesskonar dýr sem Gybínguin

bauð vib^

Hjá Gilcab, sybst í fjórbunginum, lá borgin

Ramot, þarsem Akab konungur tók á sig dular-

búníng, ab hann mætti daubann umflýja, þó fyi'ir

ekki kæmi^.

B. Perea étur amturhluti Aniipasar fjóétíings.

Sá hluti Heródis fjórbúngs, seu) lá austan-

megin Jórdanar, kalla raenn Pereu, þegar minnst

er meb talib. Landib var votlendt og því ab míklu

leiti kostagott; urbu þeir kynþættir Rúbens og Gabs

jafua ab berjast og verja þab fyrir ágángi ná-

granna sinna, einkum þeirra Ammoníta ogMóabíta,

og voru opt mibur sigursælir; en þegar ýmsum

veitti betur, ísraelsmönnum ebur óvinum þeirra, áttu

*) 1 Sam. 11, 31. 2) MattU. 4, 25. MarU. 5.

•*) 1 Kóng. 22.

/
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Borgír

í landi þessu í því jafnan, ab skipta höíbíngjum; svo

fór t. a. m. fyrir borginni Rabbat-Ammon
,

höfub-

borg Ammoníta', ög á líkan hátt fyrir Aróer, sem

Jercmías spábi ab eybilögb mundi verba% og þeim

borgnnura: Hesbon hinni fögrii og flskisœlu borg*,

og Kiríataim, sem getib er frá alda öbli'*.

J)essar cru hinar merkustu borgir fyrir lesendur

nýja testamentisins.

Pella segja sumir læi vib ána Híérómax, abrir

vib Arnon, en hitt mun heldur, ab Imn hafi legib

vib Jaboksá, I ritníngunni getur ab sönnu ekki

þessarar borgar, en hún er í minnum höfS fyrir

trvi og undankomu kristinna manna í fyrstu kristni;

leitubu þeir þángab og var þeim þar borgib þegar

Jórsalaborg var eybilögb, þá cr þeir höfbu tekib

eptir fyrirbobum þeim^, er Kristur hafbi fyrirsagt,

ab vœru undanfarar eybileggíngarínnar.

Betabara hét hin önnur borg, þar skírbiJó-

hannes syndara til lífernisbetrunar og Jcsiis Krist

til hans andliga embættis®. J)ítb er ekki ólíkligt

ab borg þessi hafi og heitib Bctanía, og þarf ekki

ab taka þab frdm vib þá, sem hafa lesib bók þessa

ab framan, ab ei iná sléngja þessari Betaníu saman

vib þá á Olíufjallinu
,
þar sem vinir Krists bjuggu.

En vel mega nöfnin Betanía og Betabara fa'ra sam-

*) 2.Sani. 12, 29. Jer. 48, 19. "*) Lofkv. 7, 4. ^) l.Mós.

H, 5. Jev. 48, 1. ®)Malth. 24. ") Jóli. 1, 28. Malth. 3, 5.
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nn, er. anuab þýfcir naust {BetrAnid)^ eu hitt ferjustafc.

J)ó niíi ætla afc fleiri' væri ;ferjustáfcir ' á- Jórdaíi,

kemurmönnum einkum 'saman um, afc annar muni

verifc hafa hjá Skýtópólis, en hinn á veg’inum*,"þá

er farifc er tilJerikó og Jórsalaborga; en á.fe,rjustafc

þessum, er sífcar er getifc, kvaÖ álh vera svo djúp,

afc ei er stædt í vatninu, og því ei Tært afc láta þar

skírast. En hvcrnig sern því cr varifc, þá má saint

sjá af sðgu Jóliannis skírara framaritil% þegar hún

er horin saman vifc freistíngarsöguna í Jeríkósör-

æfum^, afc allar eru líkur til, afc Jóhanncs muni

skírt hafa í Betabara enni syfcri.

Skammt frá Daufcaliafinu lá höll Antípasar, þar

er hann var til skemtunar ser, og het him Heró-

díum, var þafcan skammt Ma kkerus, öflugur kastali

og stófc á fjallsgnípu
;
þángað var Jóhannes skírari

settur í fángelsi, þángafc spurfci hann, þar er hann

var hundinn, stórmerki þau cr Kristur gjörfci og

þar lét hann líf sitt fyrir hefndargirni Heródíu^

Mefc slíkum atburfcum lauk œfi Jóhaniiesar

skírai'a, hróparans á eyfcimörku; haffci hann lókifc

verki því, sem honum var fyrir sett. En Kristur

var enn uppi, sá er Jóhannes hafði götuna greidt,

og er hans verki eigi fyrr lokifc, enn ein verfcur

hjörfc og einn hirfcir. Hans rödd hljómar enn,

*) Matth. 3. «) Malth. 4. 3) Matth. 14, 3. 10.
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og er hán meir enn daubar og daufar menjar á fóstur-

]ör8 hans, þeirri er hann atti her á jörbu, er postular

hans og gu8spjallamenn hafa eptirlátib oss lífsins

lærdóma frá honum, og frá hverjum helgistað, þeim

er bygbur er í hans minníng, má heyra, ab bann

býbur þeim til síns safnabar sem hann vilja abhyll-

ast — og skyldum 'vér góöan gaum aS gefa, unna

mikils og fylgja feiginsamliga, mun þá ab því koma,

ab vér sjáum hann augliti til auglitis á himniim,

þar sem hann hefir ætlab oss vist hjá sér.
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Kabbala . . • • • • 67. Midianitar • • • * 13.

Kana . • , • 135. Miletuborg . , • 10.

Kanaansland • • • 1. Mizpa .... 17.

Kapcrnauin . . • • • 132. Móabitar • • • 141,

Karia • , • , • • • 10. Mória • • • • 109-114.

Karmel (fjalliö) • • • 31. Musterið i Jórsalaborg, •1o

— (borgin) • • 119. Musterisskólinn • 34.

Kedron • 88. Musteri svigsluhátiÖ • • 39.

Kennilýöur l Gyðingalandi, 25. Myntfé Gyðinga • • 57.

Kennsliimáti . . . 32-33. Mælirar * • • 55.

Kerúb • , . 113. Mysia .... 12.

Kiriataim , , • • • 142. Nain . • • 134.

Kison « , • • • 86. Náttfall l Gyðingalandi, 92.

Klœðnaður Gyðínga • 48. Nazaret . • • 134.

Korazin . , 133. Nasarear • • • • • 112.

Kilikia . . • • 10. Nerónías . . • • • 140.

Kólossaborg « • • • 17, Nyárshátið . . • • • 39.

Korintuborg • • • 36. Oliufjall , . . 80.

Kristsfjall , • • • 78. OliugróÖi 95«

Kýprusey . • • • 15. Pafusborg . . • • 15.

Kesarea i Palestinalandi, 121. Palestinaland . • • 2.

— Filippi . • • • 139. Paneas • . 139.

Lais , « 136. Páskar « 38«

Laódikea . • 13. Perea stœrri . . 138.

Laufskálahátið • • • 38. — minni • • 141.

Levitar • • 24. Pella . . , • • 142.

Libanon • . • 77, Pisga . . , . 77.

Ljónsfljót . • • • 86. Pisidia • . • 12.

Lýkaonía 12. Pilatus . . • 62.

Lydda . • • • 120. Purimshátið « . • • • 39.



Qvarantania

bls,

. 84.

Babbat Ammon . 142.

Rabbínar . . , 24.

Hama .... , 116.

Kamot . . . . 141.

KauÖahaf . . . 14.

Kefsingar , . 69-70.

Kegn i GyÖingalnndi , 92,

Kómverjar . , . 59.

Sabbatsdagur . 38.

Saddúscaflokkur 28-29«

Salamis • , •

Salem , , . . . 127,

Samaria (borgin) . 127.

— (landiö) . 122.

Samverskír . . . 123,

Samkundur , , , 34.

Sanhedrin , • . 24.

Sarepta « . • 6,

Saron , , • , . 82.

Sefóris , , , , 136,

Sefela .... . 82,

Seir . , • . , 77.

Sikill GyÖínga . , 57.

Sikkar . , , . 127.

Sikkem « , . , 136.

Sihor . • . . . 37,

Sílo . , , . . 126,

Silóa . , . . . 85,

Sinaiijall . , . 14.

SjÖtiumanna útleggingi n, 18.

— ráöíö . 66.

Skammaiskóli « , 28.

Skattatekjur • . 63.

hls.

Skýtópólis 127*

Smyrne 10,

Sórek 87.

Stóíkaflokkur . * . . 29.

Sýrland 4,

SýrdalaheraÖ , , . . 7,

Sýrlenzkir 7,

Sýrókaldeiska , . , , 4.

Sœtt (Sidon) .... 6.

Tabor , 78.
%

Tarsus 10,

Tessalonika , , . . , 36,

Tímareikníngur , , 63-54,

Tirza 127.

Tíberias 131,

Tólómais 137,

Trakonitis . , , . , 139,

TrjáviÖategundir i G, . 95,

Tróas 12.

TúnglkomuhátíÖiu , , 38.

Týrus 62,

Urim og Tummim . . 40,

Umskurn Gyöinga . , 4l.

Vntnaveitíngar , , , 85,

Vatnsgryfjur • , , . 85.

Vegalengd , . , . . 55,

Vindar l GyÖíngalandi, 92-93*

Vinirkja 96,

Vogarmál , . , , , 36,

Zin 83.

Zion 109.

t^erapeutaflokknr .
'

, . 30.

prumur l GyÖingalandi, 91,

Æ.Ðon 127.
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